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Zápis  z 22. zasadnutia OR, 
konaného dňa 17.4. 2012 v Smižanoch 

 
Prítomní: Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Ing. Zekucia, Mgr. Szitová, p. Orinčáková, Ing. Dobšinská, Ing. 

Malina 
Neprítomní: 0 

1. Návrh VZN č. 98 

VZN č. 98 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrad za 
opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Smižany. 

- ekonomické oddelenie spracuje k návrhu VZN podklady ( vo forme prílohy) – ekonomicky oprávnené 
náklady na sociálnu službu (obec Smižany poskytuje rozvoz obedov spravidla dôchodcom a 
opatrovateľskú službu odkázaným občanom) z ktorých je klient povinný od 1.7.2012 hradiť 50%. 

- zákon určuje termín povinnosti obce prijať toto VZN  do 30.6.2012. Ak obec nebude mať prijaté VZN, 
nie je oprávnená takýto druh služieb poskytovať. 

Ďalej zákon obec oprávňuje preskúmať majetkové pomery klienta a to až 5 rokov dozadu. Ak klient nie 
je solventný, alebo mu z jeho príjmu neostáva 1/3 násobku životného minima, povinnosť platiť za 
sociálne služby sa prenáša na deti, prípadne si pohľadávku  klienta, obec uplatňuje v dedičskom 
konaní. 

- 50% nákladov za 1 hod. služby opatrovateľky je 2,26 Eur (prepočet r. 2011) 

- rozvoz 1 obeda je 0,40 Eur (prepočet r. 2011) 

- VZN by malo byť účinné od 1.7.2012. 

Ing. Zekucia – ak je opatrovateľka zamestnaná na 7,5 hod., náklady tvoria cca 330,-Eur/mesiac, čo je 
pre väčšinu súčasných klientov (väčšina sú to dôchodcovia) vysoká suma vzhľadom na výšku 
dôchodkov. 

OR odporúča schválenie VZN presunúť na júnový termín plánovaného zasadnutia OZ a získať 
ďalšie informácie a upresnenia ohľadne novely zákona. Na nasledujúce zasadnutie obecného 
zastupiteľstva OR dáva návrh preschváliť termín zasadnutia na 14.6.2012 (z dôvodu 15dňovej 
legislatívnej lehoty ).  OR ďalej odporúča osloviť súčasných klientov dotazníkom, či sú si schopní  
uvedenú sumu za opatrovateľku uhradiť. 

2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. 
b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

- zvýšenie príjmov: 
   - položka 233- príjmy z predaja majetku v sume 180 215,00 EUR 
   - položka 514 001 – krátkodobé výpomoci v sume 120 000,00 EUR 
- zvýšenie výdavkov: 
   - položka 711001 - nákup pozemkov  v sume 180 215,00 EUR 
   - položka 821006 – splátka krátkodobých výpomoci 120 000,00 EUR 
 

-starosta obce informoval, že Rada SPF odsúhlasila predaj pozemkov na Panskom kruhu reštituentovi, 
teraz SPF dá návrh na vklad do katastra. Ak právnik katastra dá súhlas na zapísanie, môže byť 
podpísaná zmluva medzi obcou a reštituentom a vtedy by mala prebehnúť vinkulácia peňazí na 
zaplatenie reštituentovi. Na účtoch  obce je dostatok finančných prostriedkov na vinkuláciu. 

OR odporúča RO č.2 na schválenie v OZ 

 

3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 
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Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. 
b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 

1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 37 212,40 Eur                             
0912 610,620 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 43 000,00 Eur (program 9.2) 

912 630  transfer na ZŠ Komenského – zníženie výdavkov o sumu 5 787,60 Eur (program 9.2) 
2. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 5 976,00 Eur                             
0912 610,620 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 5 976,00 Eur (program 9.2) 
3. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 495,00 Eur                             
0912 630 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 495,00 Eur (program 9.2) 

 
OR odporúča RO č.3 na schválenie v OZ 

1. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 

Rozpočtové opatrenie č.  4/2012 

1. 01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 156,00 Eur (podprogram 15.1) 
2. 01116 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 231,00 Eur (podprogram 1.1) 
3. 01116 634001 – pohonné hmoty Kia, Octavia – zvýšenie výdavkov o sumu 284,00 Eur (podprogram 

15.1) 
4. 01116 635009 – servis a údržba softvéru – zvýšenie výdavkov o sumu 658,00 Eur (podprogram 

3.2) 
5. 01116 637003 – propagácia a reklama – zvýšenie výdavkov o sumu 484,00 Eur (podprogram 2.1) 
6. 01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie výdavkov o sumu 549,00 Eur (podprogram 

15.1) 
7. 0310 634001 – pohonné hmoty Kia obecná polícia – zvýšenie výdavkov o sumu 513,00 Eur 

(podprogram 5.1) 
8. 0320 634001 – pohonné hmoty pož. auto – zvýšenie výdavkov o sumu 166,00 Eur (podprogram 

5.2) 
9. 0510 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 567,00 Eur (6.1) 
10. 0520 637004 – všeobecné služby (čistenie kanalizácie) – zvýšenie výdavkov o sumu 462,00 Eur 

(podprogram 6.3) 
11. 0610 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov  o sumu 2 160,00 Eur (podprogram 14.1) 
12. 0610 635006 – údržba budov  – zvýšenie výdavkov o sumu 331,00 Eur (podprogram 3.3) 
13. 0620 633004 – prevádzkové stroje, prístroje – zvýšenie výdavkov o sumu 208,00 Eur (podprogram 

15.1) 
14. 0620 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 255,00 Eur (podprogram 15.1) 
15. 0620 634001 – pohonné hmoty Avia – zvýšenie výdavkov o sumu 407,00 Eur (podprogram 15.1) 
16. 0620 634002 – servis, opravy mot. vozidla Avia – zvýšenie výdavkov o sumu 390,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
17. 0620 635006 – údržba budov – zvýšenie výdavkov o sumu 1 379,00 Eur (podprogram 15.1) 
18. 0620 644002 – dotácia na MHD – zvýšenie výdavkov o sumu 11 145,00 Eur (podprogram 8.1) 
19. 08209 635004 – oprava strojov, prístrojov – zvýšenie výdavkov o sumu 625,00 Eur (podprogram 

11.2) 
20. 0620 716 -  kapitálové výdavky – projektová dokumentácia „Protipovodňová ochrana obce Smižany 

– úprava potoka Brusník“ – zvýšenie výdavkov o sumu 21 147,00 Eur (podprogram 5.3) 
21. 322001 66 – dotácia na regeneráciu sídiel – zníženie príjmov o sumu 38 209,62 Eur  
22. 0912 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 46 877,86 Eur (podprogram 15.1) 
23. 0620 637005 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 7 440,00 Eur (podprogram 3.3) 

OR odporúča RO č.4 na schválenie v OZ 

2. Rozpočtové opatrenie č. 5/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14  
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
1. 312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad) – zvýšenie príjmov o sumu 

86,49 Eur  
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 86,49 Eur (podprogram 4.1) 
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2. 312001 01 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (register obyvateľstva) – zvýšenie príjmov 
o sumu 30,69 Eur 
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 30,69 Eur (podprogram 4.1) 

3. 312001 02 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (cestná doprava) – zvýšenie príjmov 
o sumu 1,46 Eur 
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 1,46 Eur (podprogram 15.1) 

4. 312001 9 2 – dotácia na školský úrad – zvýšenie príjmov o sumu 6,00 Eur 
09802 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 6,00 Eur (podprogram 9.7) 

5. 132 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – zvýšenie príjmov o sumu 341,90 Eur 
132 09802 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie výdavkov o sumu 341,90 Eur (podprogram 9.7) 

6. 312011 – z rozpočtov obcí na ŠÚ – zníženie príjmov o sumu 124,32 Eur 
09802 637002 – konkurzy a súťaže – zníženie výdavkov o sumu 124.32 Eur (podprogram 9.7) 

7. 312001 – dotácia na podporu sociálnej terénnej práce – zvýšenie príjmov o sumu 24 540,17 Eur 
10403 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 16 480,00  
10403 620 – odvody do poisť. – zvýšenie výdavkov o sumu 5 759,76  
10403 631001 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 375,00 Eur  
10403 632003 – pošt. a telek. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 024,00 Eur  
10403 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 135,00 Eur  
10403 637003 – propagácia, reklama, inzercia – zvýšenie výdavkov o sumu 530,00 Eur  
10403 637005 – špeciálne služby – zvýšenie výdavkov o sumu 140,00 Eur  
10403 637014 – stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 1 331,00 Eur  
10403 637027 – odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 1 528,00  
Zaradenie terénnej sociálnej práce do programového rozpočtu – program 13 (Sociálne služby),  
podprogram 5 (Terénna sociálna práca). 

8. 312001 – dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kult. dedičstva – zvýšenie príjmov o sumu 
1 000,00 Eur 
08205 633009 – nákup kníh do knižnice – zvýšenie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur  

9. 312001 – dotácia zo ŠR na vojnové hroby – zvýšenie príjmov o sumu 94,00 Eur 
0840 635006 – oprava a údržba – zvýšenie výdavkov o sumu 94,00 Eur (podprogram 12.5) 

10. 312001 – dotácia zo ŠR na konanie volieb – zvýšenie príjmov o sumu 6 444,23 Eur 
0160 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 61,06 Eur (podprogram 15.3) 
0160 620 – odvody do poisť. – zvýšenie výdavkov o sumu 339,47 Eur (podprogram 15.3) 
0160 632003 – pošt. a telek. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 40,50 Eur (podprogram 15.3) 
0160 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 60,42 Eur (podprogram 15.3) 
0160 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 187,71 Eur (podprogram 15.3) 
0160 634001 – palivo, mazivá, oleje – zvýšenie výdavkov o sumu 21,30 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 23,50 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637012 – vrátenie nevyč. dotácie – zvýšenie výdavkov o sumu 73,75 Eur (podpr. 15.3) 
0160 637014 – stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 1 074,20 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637027 – odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 4 562,32 Eur 
(podprogram 15.3) 

11. 131B 453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – zvýšenie príjmov o sumu 23,67 Eur 
131B 01116 637018 – vrátenie príjmov minulých rokov – zvýšenie výdavkov o sumu 23,67 Eur 
(podprogram 15.1)  
 

OR odporúča RO č.5 na schválenie v OZ, RO 2,3,4 posúva na prerokovanie vo finančnej 
komisii. 

3. Zasadnutie komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport 

Komisia zasadala dňa 13.4.2012 

Program:  1.Otvorenie 
  2. Návrh na udelenie „Ceny Štefana Hozu „  za rok 2011 
  3. Diskusia 
  4. Záver 
K bodu 1)  
Komisiu otvoril predseda – p. Marcel Špener. 
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K bodu 2) 
Návrh na udelenie „ Ceny Štefana Hozu“ predložila Mgr. Marcela Maniaková. V roku 2012 navrhla p. 
Máriu Zaliberovú, a to  za ochranu a prezentáciu časti nehmotného kultúrneho dedičstva uchovaného 
v miestnej a regionálnej kultúre s akcentom na rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a za rozvoj 
autentického folklóru v Smižanoch a na Spiši. 
Predseda komisie, p. Špener, navrhuje, aby cena bola udelená folklórnemu súboru Smižančanka ako 
kolektívu. Za jej pôsobenia sa vystriedalo veľa významných osobností, ktoré ju stále posúvali vyššie. 
Navyše sú ešte minimálne dve bývalé členky,  nie menej významné svojou činnosťou , ktoré by si 
zaslúžili toto ocenenie. Cena by bola odovzdaná skupine Smižančanka s tým, že pri jej odovzdávaní 
budú vymenované významné osobnosti, ktoré zároveň budú odmenené upomienkovým darčekom.  
Vzhľadom na  túto skutočnosť, a aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam navrhuje, aby Cena 
Štefana Hozu v roku 2012 bola udelená FS Smižančanka. 
 
Komisia odporúča, aby „Cena Štefana Hozu v roku 2012“ bola udelená FS Smižančanka. 
 
K bodu 3) 
Mgr. Cvengrošová informovala o pripravovaných podujatiach – Stavanie mája, ktoré bude 30.4.2012 
pred Radnicou na novovybudovanom pódiu a o prípravách Dňa detí. 
 
Komisia vzala informácie na vedomie. 
 
K bodu 4) 
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť  a zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
-starosta obce navrhol, aby Cena Štefana Hozu bola slávnostne odovzdaná v kaštieli počas konania 
Smižianskych folklórnych slávností. V tom čase bude vo výstavnej sieni kaštieľa otvorená výstava 
významných rodákov a tiež výstava z histórie DFS Smižančanka. 

OR vzala informácie zo zasadnutia komisie na vedomie a návrh Ceny Štefana Hozu odporúča na 
schválenie v OZ. 

4. Zasadnutie povodňovej komisie 

      Dňa 4.4.2012 sa stretla obecná povodňová komisia. Cieľom stretnutia bola obhliadka obce, hlavne 
kritických miest, ktoré pri povodniach sa javia ako problematické. Komisia prezrela aj stav vsakovacích   
jám a pásov, ktoré boli vybudované v rámci 1. realizačného projektu. 

Prijaté opatrenia: 

Opatrenie č. 1  
Vyplavené panely  pri evanjelickom kostole osadiť na pôvodné miesto. 
 
Opatrenie č. 2 
Vybágrovať nánosy v úseku od mosta na ulici Tatranskej po most na ulici Smrekovej v spodnej časti 
pravého brehu v smere toku.  
 
Opatrenie č. 3 
Vyzvať ŠVP, š.p., Povodie Bodvy a Hornádu, v ktorého správe tok je, aby urýchlene  odstránil betónové 
panely z toku Brusníka, vyčistil od nánosov a upravil tok v časti pod  
mostom na ulici Iliašovskej pri reštaurácii Wimbach. 
 
Opatrenie č. 4  
Vyzvať p. Jozefa Grečka na okamžité odstránenie nádrže z toku Smižianskeho potoka. 
 
Opatrenie č. 5  
Vyčistiť časť potoka od mosta na Lipovej ulici po prehrádzku od odpadkov, papierov  
a kvetov. 
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Opatrenie č. 6 
Vyzvať ŠVP, š.p., Povodie Bodvy a Hornádu , aby  odstránilo val vybágrovanej zeminy  na ľavom brehu 
prehrádzky. 
 

OR odporučila zápisnicu zo zasadnutia povodňovej komisie poslať na OŽP a taktiež na Slovenský 
vodohospodársky podnik - Povodie Bodvy a Hornádu, š.p. 

p. Orinčáková – požiadala  o vyčistenie Bystričky a opravu chodníka pri lekárni 

Ing. Zekucia  - požiadal o úpravu násypu vedľa odvodňovacej ryhy na ulici Záhradky 

5. Žiadosť o príspevok na vydanie básnickej zbierky  
 

Mgr. Daniela Dubinská – autorka zbierky básní – požiadala obec o finančnú dotáciu na vydanie  
2. básnickej zbierky. V prípade, že obec ju finančne podporí, bude uvedená ako sponzor v knihe. 
 

OR súhlasí s dotáciou 100,- Eur, finančná komisia určí, z akej položky rozpočtu budú financie 
poukázané. 

 
6. Žiadosť o príspevok na Šv P 
 

- p. Balážová požiadala obec o finančný príspevok, pre dcéru, aby sa mohla zúčastniť školy v prírode. 
Rodina po tragickom úmrtí otca je v zlej finančnej  situácii, dcéra je veľmi šikovná a aj po psychickej   
stránke by jej pobyt v prostredí s inými deťmi pomohol. 

OR súhlasí s príspevkom na školu v prírode (85 €) z položky rozpočtu sociálna výpomoc a  
 navrhuje pomoc pri hľadaní zamestnania p.Balážovej (MŠ Ružová, ZŠ Komenského). 

7. Oddelenie evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí 
 

-starosta obce informoval poslancov, členov OR o tom, že na uvedené oddelenie bola na dobu určitú –      
na zástup počas trvania PN Mgr. Ľubici Frankovičovej prijatá Bc. Klaudia Sakmárová. Hľadali sme    
niekoho, kto má skúsenosti s danou agendou a mohol by nastúpiť okamžite, na obdobie počas PN Mgr.  
Frankovičovej. Bc. Sakmárová pracovala na MsÚ v Spišskom Podhradí a bola ochotná za daných 
podmienok nastúpiť. 
 

OR vzala informáciu na vedomie. 

8. Predĺženie nájmu 

11a) Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina  67/3, Smižany. 
p. Dorko  Tomáš, P.Suržina 67/3, č. bytu 9, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu zo dňa 08.02.2002, končí 30. apríla 2012 a bude uzatvorený na 
dobu do 15.6.2012. 
Dodatok č.7 k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 
 
11b) Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ulici Rybníky   1479/20, 
Smižany.p. Holubová  Emília, Rybníky 1479/20, byt č. 1, 053 11 Smižany. Dodatok č. 2 k nájomnej 
zmluve o nájme bytu zo dňa  01.11. 2008, končí 30. apríla 2012 a bude uzatvorený na dobu do 
30.9.2013. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce.  
 

OR odporúča predĺžiť nájom p. Dorkovi do 30.6.2012 a p. Holubovej tak, ako majú ostatní nájomníci 
bytov nižšieho štandardu. 

9. Požiadavka Obecnej polície v Smižanoch 
 

Novelizáciou zákona o obecnej polícii sa menili podmienky ohľadne riešenia priestupkov mladistvých 
a ostatných, týkajúce sa požívania alkoholických nápojov. Z tohto dôvodu OP požiadala o zakúpenie 
kontrolného zariadenia (dregra) so záznamovým zariadením. 



6 

            OR odporúča požiadavku riešiť na finančnej komisii, nakoľko je potrebné nájsť finančné    
prostriedky  na zakúpenie zariadenia. 

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Klub Climbeer – horolezecký oddiel – požiadal o dotáciu 350,-Eur na nákup technického zariadenia   
na lezeckú stenu v Smižanoch. 

OR schvaľuje 100,-Eur, finančná komisia určí, z akej položky sa fin. prostriedky poskytnú. 

11. Žiadosť AMK Rally o dotáciu z rozpočtu obce 
 

AMK Rally požiadaku o dotáciu  1 187,50 Eur na prezentáciu posádky Polovka, Staššík 
v automobilových súťažiach. Jedná sa o úspešnú posádku zo Smižian. 

 
OR schvaľuje  dotáciu 100,-Eur, finančná komisia rozhodne, z akej položky sa vyčlenia (Verejná  

správa  - reklama) 
 

12. Rôzne 
 

Ing. Zekucia – informoval, že PD Čingov sa ohlásila spoločnosť, ktorá chce vybudovať bioplynovú      
stanicu v objekte PD a má záujem odprezentovať svoj zámer na najbližšom zasadnutí OZ. Osobne  
navštívil bioplynové stanice v Huncovciach a Rozhanovciach. 
 

OR odporúča vyčleniť firme 15 až 20 minút na začiatku rokovania OZ, ktoré bude 26.4.2012. 
 

Ing. Zekucia sa informoval, z akej položky obec vrátila časť dotácie 46 000 Eur na rekonštrukciu ZŠ 
Komenského ul.  
Ing. Kotrady,starosta obce  - dotácia bola vrátená  z vlastných prostriedkov – o akú položku pôjde  -  
pripraví ekonomické oddelenie a prejedná finančná komisia – obecné zastupiteľstvo to schváli v 
rozpočtovom opatrení na najbližšom zasadnutí 26.4.2012. 
MF SR dalo podnet na ÚVO a starosta na ZMOS, aby iniciovala výzvu vláde na zastavenie žiadosti 
o vrátenie finančných prostriedkov od obcí. Financie sú riešené v RO č.2/2012. Pri výberovom konaní  
urobil chybu Riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, nie obec. Aj napriek tomu práve ten     
istý Riadiaci orgán požadoval vrátenie fin. prostriedkov. 
p.Orinčáková – informovala sa, či už prišla platba za rekonštrukciu kaštieľa 
Ing. Kotrady, starosta – obvykle do 1,5 mesiaca od podania žiadosti peniaze boli poukázané na účet     
obce.  Podľa predchádzajúcich skúseností by to malo byť začiatkom mája.  Zajtra dňa 18.4.2012 je 
ohlásená kontrola, ohľadom použitia finančných prostriedkov na rekonštrukciu kaštieľa. 
Mgr.Trošanová – požiadala o inštalovanie odpadkových košov na ul. Komenského a ul. Nábrežnú,     
nakoľko sú to frekventované ulice (ZŠ, Reštaurácia). 

 
 

 
 
 
 
 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 
                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 


