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Zápis z 24. zasadnutia OR,  

konaného dňa 4.6.2012 v Smižanoch 

 

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

Ing. Malina 

Neprítomní: 0 

 

1. Návrh VZN č. 98 – o poskytovaní opatrovateľskej služby  

Ing. Kotrady, starosta obce: 

Sociálna a bytová komisia doručila nový návrh VZN, ktorý vypracovala p. Palušáková ( členka 

uvedenej komisie z radov občanov). Obec má návrh VZN, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli aj 

na webovom sídle obce. Tento môžu občania pripomienkovať. Nemôže byť schvaľovaný iný návrh 

ako ten, čo je zverejnený. V novom návrhu sú nepresnosti v popise služieb i názvov oddelení OcÚ. 

Ďalej je v ňom zapracované predkupné právo – ako ťarcha na osobnom majetku klienta   

v prospech obce pri vzniku záväzkov klienta voči obci a v prípade, ak tento nebude mať finančné 

prostriedky na úhradu poskytnutých služieb obcou. Tento bod nie je možné dať do zmluvy 

o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

Do národnej rady je predložený návrh úpravy zákona, ktorý mení znenie zákona  odsúva jeho 

účinnosť z 29.6.2012 na 31.12.2013. Teda aj povinnosť obce prijať VZN sa o tento termín posúva. 

Aj napriek tomu treba zvážiť odsúhlasenie navýšenia poplatkov za sociálne služby s účinnosťou od 

1.7.2012.  

Navrhujem tieto zmeny: 

Druh služby       Terajšia suma  Navrhovaná suma 

rozvoz obedov    0,17 €    0,20 € 

opatrovateľská služby   0,70 €    0,80 € 

 

Ak by došlo k zvýšeniu poplatku na uvedenú výšku, v terajšej dobe by boli pokryté náklady obce 

na zabezpečovanie služieb. 

Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka  – poskytol nám pán  primátor Spišskej Belej  klientsku zmluvu, 

ohľadom opatrovateľskej služby a hlavne vysporiadania budúcich možných pohľadávok obce voči 

klientom?; ako zabezpečíme vymožiteľnosť pohľadávok ak to zmluvne nedohodneme? Môžu 

nastať prípady, kedy obec nevie, že dedičské konanie bolo;  

Ing. Kotrady – ohľadom zmluvy sa neozval; my požiadame okresný súd o nahlásenie dedičského 

konania; 

p. Orinčáková – citovala k tejto téme tlač t.j. pripravované zmeny v návrhu novely zákona o sociálnych 

službách ; ďalej uviedla, že sumy ekonomicky oprávnených nákladov sa upravovali z 2,50 € na 1,40 €; 

- nesúhlasí, aby  v ekonomicky oprávnených nákladoch bola suma za dobrovoľné dôchodkové 

pripoistenie zamestnancov(opatrovateliek), prečo by DDP mali hradiť klienti odkázaní na sociálnu 

službu? a nesúhlasí, aby sa na nákladoch za rozvoze obedov podieľali všetci klienti i napriek tomu, že 

im obedy nie sú privážané; 

- predkupné právo  - postupujme ako  pri pozemkoch na Košiarnom briežku. Zo zákona musí ostať 

opatrovanému 1/3 životného minima. Ak nebude mať z čoho platiť za opatrovateľskú službu klient 

a nebudú môcť  prispievať ani deti resp. rodičia opatrovaných, tak budeme musieť uplatňovať vecné 

bremeno na majetok opatrovaného; obec musí myslieť dopredu na vymožiteľnosť pohľadávok. 

Navrhujem členom rady, aby sa teraz  poplatky nenavyšovali. 

 

OR vzala informáciu o návrhu novely zákona o sociálnych službách na vedomie a neodporúča 

navýšenie poplatkov za poskytovanie sociálnych služieb.  
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2. Úhrada za práce na rekonštrukciu námestia dodávateľovi 

Ing. Kotrady, starosta obce – obec požiadala o úhradu prác vykonaných na rekonštrukcii námestia. 

Po zaslaní všetkých podkladov prišla na účet obce suma 569 034,63 Eur, teda 95 % nákladov. 

Obec sa na uvedených nákladoch podieľala 5-timi %, teda sumou 29 958,36 Eur.  

Odovzdanie stavby prebehlo minulý týždeň.  

     OR vzala informáciu o úhrade prác za rekonštrukciu námestia na vedomie 

 

3. Náčelník obecnej polície 

Ing. Kotrady, starosta obce  - do výberového konania na pozíciu náčelník obecnej polície sa 

prihlásilo 10 uchádzačov. Jeden uchádzač nesplnil podmienky na  zaradenie do výberového 

konania. Jeden uchádzač dňa 30.5.2012 osobne stiahol svoju žiadosť. Osobných pohovorov v 

dňoch 30. a 31.5.2012 sa zúčastnilo 8 uchádzačov. Následne komisia vybrala na funkciu náčelníka 

Obecnej polície v Smižanoch JUDr. Jána Dučáka. Starosta predloží na najbližšom zasadnutí OZ 

návrh na vymenovanie náčelníka obecnej polície.  

OR vzala informáciu na vedomie a odporučila predložiť OZ návrh na vymenovanie náčelníka 

obecnej polície. 

 

4. Vybudovanie elektrosietí v rómskej osade 

Ing. Kotrady, starosta obce  - absolvoval som rokovanie s Východoslovenskou distribučnou 

ohľadne vybudovania elektrosietí v osade. Východoslovenská distribučná má spracovanú 

metodiku, podľa ktorej elektrosiete v lokalitách buduje obec, alebo združenie stavebníkov. Ak 70% 

stavebníkov je pripojených na elektrosiete, VSD, a.s. odkúpi elektorosiete za cenu znaleckého 

posudku. Východoslovenská distribučná v tomto prípade sa zaviazala, že siete vybuduje po 

podpísaní zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a úhrade pripojovacieho 

poplatku. Pripojovací poplatok je 5 700,- Eur, čo pri 38 žiadateľoch činí 150,- Eur / stavebník. 

Realizácia je reálna v 2. polovici augusta, prípadne začiatkom septembra. 

Stavebná komisia s podmienkami súhlasí.  

 OR odporúča vyzvať stavebníkov, aby si sami uhradili pripojovací poplatok vo výške 150,- Eur. 

 

5. Stavebná komisia 

Dňa 22.5.2012 zasadala stavebná komisia, ktorá riešila: 

 
1. Generel zelene 
- stavebná komisia odporúča pozvať spracovateľa generelu na najbližšie zasadnutie 
stavebnej komisie. Zároveň predbežný návrh generelu bude zaslaný členom stavebnej 
komisie e-mailom 

OR vzala na vedomie  
 

2. Žiadosť Terézie Durstinovej a Gejzu Durstina, bytom Vrbová 655/9, Smižany o prenájom 
príp. odkúpenie časti pozemku parc. č. E-KN 91737/1, 91737/2, 91737/4, na ktorých obec 
Smižany vlastní podiel 12/48-mín. 
- stavebná komisia neodporúča prenájom, ani predaj časti pozemku parc. č. E-KN 91737/1, 
91737/2, 91737/4, na ktorých obec Smižany vlastni podiel 12/48-min 

OR odporúča predať obecný podiel v uvedených pozemkoch  
 
3. Žiadosť Ivana Hajka, bytom Pribinova 15, Smižany o odkúpenie pozemku o výmere 19,5 m2 
pri parcele č. C-KN 2037/151 na Košiarnom briežku. 
- stavebná komisia odporúča predaj pozemku o výmere 19,5 m2 pri parcele č. C-KN 2037/151 
na Košiarnom briežku. Žiadateľ si dá vypracovať geometrický plán na vlastne náklady. 
Stavebná komisia odporúča OZ tento predaj schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedného pozemku 
zastavaného stavbou 

  OR súhlasí so stanoviskom komisie  
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4. Žiadosť Zdeňka Šarišského, bytom Rybníky 811/10, Smižany o odkúpenie časti pozemku 
parc. č. C-KN 1698/1 o rozmeroch 6 x 15 m pre účely zväčšenia dvora. 
- stavebná komisia neodporúča odkúpenie požadovaného pozemku 

OR odporúča komisii preveriť polohu pozemku 
 
5. Žiadosť Mareka Brandobura, bytom Námestie M. Pajdušáka 58/30, Smižany o povolenie na 
stavebnú úpravu rodinného domu na Námestí M. Pajdušáka – výmena okna za garážovú 
bránu. 
- stavebná komisia odporúča povoliť stavebnú úpravu spočívajúcu vo výmene okna za 
garážovú bránu v rodinnom dome na Nám. M. Pajdušáka č. 58/30. Vjazd do garáže je 
potrebné riešiť podobným spôsobom ako pri susedných rodinných domoch. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie  
 
6. Žiadosť Ľubomíra Franka, bytom Hornádska 1363/19, Smižany o zapracovanie časti parciel, 
podľa predloženej kópie z katastrálnej mapy, do územného plánu obce ako pozemkov 
určených na výstavbu. 
- stavebná komisia neodporúča zapracovanie predmetných parciel do UPN obce na účel 
výstavby rodinného domu z dôvodu, že uvedená parcela sa nachádza v záplavovom území. 
Ing. Zekucia – informoval, že PD Čingov menovanému predalo pozemok, nakoľko pozemok sa 
nachádza vo svahovitom teréne, odporúča jeho odpredaj 

OR odporúča komisii overiť polohu pozemku  
 
7. Žiadosť Jána Šarišského, bytom Zelená 105, Smižany o predaj časti pozemku parc. č. 1698/1. 
- stavebná komisia neodporúča odkúpenie požadovaného pozemku 

OR odporúča komisii opätovné preverenie žiadosti 
 
8. Žiadosť firmy AXA-UNIVERSAL, s. r. o., Krčméryho 1, Spišská Nová Ves o zámenu pozemkov v 
priemyselnej zóne. 
- stavebná komisia odporúča zámenu až po vysporiadaní susedných pozemkov 
a následnom scelení väčšej výmery pozemkov. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
9. Žiadosť Eleny Hrabčákovej, bytom Trieda 1. mája 57/19, Spišská Nová Ves o odkúpenie 
pozemku o výmere cca 850 m2 pri parcele č. C-KN 2037/128. 
- stavebná komisia neodporúča predaj pozemku nakoľko v danej lokalite nie je územným 
plánom obce povolená výstavba nových rekreačných chát a tým nie je dôvod na obavy 
z výstavby chát v blízkom okolí uvádzane v žiadosti. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
10. Žiadosť Miroslava Bigoša, bytom Mlynská 1353/9, Smižany o výstavbu príjazdovej cesty na 
parcele č. 1677/8 k Miroslavovi Bigošovi a Jozefovi Tomovi. 
- stavebná komisia vykoná obhliadku na mieste. Nakoľko pre rok 2012 nie sú finančné 
prostriedky na tento účel v rozpočte obce vyčlenené, stavebná komisia zohľadní túto 
požiadavku pri príprave rozpočtu na rok 2013. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
11. Čistenie potoka Brusník 
- stavebná komisia berie na vedomie informáciu o uskutočnení výberu dodávateľa na vyčistenie 
potoka Brusník a odporúča súčasne s čistením pravého brehu aj vyčistenie 
koryta. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
12. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – rómska osada 
- stavebná komisia odporúča uzavrieť s VSE a.s. zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a po rokovaní s VSE vyčleniť finančne prostriedky v rozpočte na úhradu pripojovacieho 
poplatku 

OR odporúča na schválenie do OZ 
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13. Inžinierske siete v osade, pripojovací poplatok 
- stavebná komisia odporúča zvolať rokovanie s dodávateľom za účelom prehodnotenia 
zmluvnej ceny následkom zmeny projektu, kde bude uložene kanalizačne a vodovodne 
potrubie v jednej ryhe. S výsledkom rokovania bude oboznámená stavebná komisia, ktorá 
odporučí ďalší postup. 
Podľa informácií starostu, dodávateľ je schopný zrealizovať stavbu v tomto roku, s tým, že 50 % 
úhrady nákladov vyúčtuje v roku 2012 a 50 % v roku 2013. Po rokovaní s dodávateľom bolo 
dohodnuté, že namiesto plastových šácht budú betónové, ktoré sú lacnejšie. Taktiež vodovod 
a kanalizačné potrubie bude uložené do jednej ryhy. Podľa predbežných prepočtov týmito 
opatreniami sa zníži cena z 210 tis. Eur na pribl. 155 tis. Eur. Dodávateľ má tieto opatrenia 
zapracovať do výkazu – výmer a predložiť nový rozpočet stavby. 
 
Ing. Kotrady – prebehli rokovania s agentúrou, ktorá sa zaoberá projektmi pre rómsku komunitu, 
žiadne finančné prostriedky na výstavbu inžinierskych sietí nedostaneme, pretože nie sú. 
Ing. Zekucia – keď vybudujeme inžinierske siete v rómskej osade máme morálne právo žiadať od 
ľudí peniaze na Pánskom kruhu?? Obecný úrad pred časom zaslal žiadateľom obsielky či sú 
ochotní zaplatiť za inžinierske siete tisíce eur. 
  

OR vzala informáciu na vedomie, odporúča v roku 2012 realizáciu elektrosietí, ostatné 
závisí od dodávateľov plynu, vody 
 
14. Rôzne – diskusia 
- na základe záujmu oprávnených osôb po neb. Justíne Brandoburovej v podiele o odpredaj 
parc. č. E-KN 1772 k. u. Smižany v lokalite JAMY, stavebná komisia odporúča kúpu 
predmetnej časti parcely obcou. Finančne prostriedky na odkúpenie pozemku boli vyčlenene 
v rámci rozpočtu obce na rok 2012 – kapitálové výdavky, č. položky 711001, kód 43. 
- stavebná komisia odporúča obnoviť rokovania s vlastníkmi o ich odpredaji v lokalite JAMY 
v náväznosti na rozbehnutý projekt cezhraničnej spolupráce 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
15. Žiadosť Mateja Dunčka a manž. Kataríny, obaja bytom Osloboditeľov 71/57, Sp. Štvrtok 
o prevod vlastníctva parc. č. C-KN 692/2, k. ú. Smižany o výmere 78 m2 a časť parcely č. 
692/3 o výmere 97 m2 pri stavbe súp. č. 1334 na Smrekovej ulici, ktorej sú vlastníkmi 
- stavebná komisia neodporúča odpredaj pozemkov, odporúča trvať na uzatvorení nájomnej 
zmluvy. Opakovaný nesúhlas s uzavretím predloženej nájomnej zmluvy riešiť právnou 
cestou. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 
16. Stanovenie ceny pozemku pre IBV Panský kruh 
- stavebná komisia odporúča prijať predložený návrh výpočtu ceny za pozemok a príspevok 
na vybudovanie technickej infraštruktúry vo výške 6,- €/m2 s DPH – pozemok, 32,- €/m2 
– príspevok na vybudovanie technickej infraštruktúry. 
Starosta upozornil na zrejmý únik informácií z komisie, nakoľko právny zástupca reštituenta mu 
oznámil, že mu telefonujú občania z Pribinovej ul., ktorí ponúkajú za odkúpenie pozemku cenu 
o 2,-Eur /m2 vyššiu a tvrdia mu, že obec tieto pozemky  plánuje odpredávať za oveľa vyššiu cenu.  
Pri územnom pláne zóny sa k stávajúcej výmere pozemkov pridalo, aby vznikli stavebné pozemky. 
Pozemky tam vlastnia alebo užívajú aj občania, ktorí obci odpredali pozemky v lokalite Jamy a mali 
prísľub zodpovedajúcej úľavy.  
 
p. Orinčáková – na výstavbu inžinierskych sietí by mali prispievať aj reštituenti (15 pozemkov) 
Ing. Kotrady – áno, týka sa ta aj ich 
  

OR navrhuje pri odpredaji časti pozemkov pre užívateľov na ul. Pribinovej pre všetkých 
rovnaké podmienky a odporúča zvolať stretnutie s nimi, za účelom oboznámenia ich so zámerom 
obce. 
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6. Finančná komisia 

Zasadala dňa 23.5.2012. Zaoberala sa : 

 

1. Záverečný účet obce Smižany 

2. Správa o stave vymáhaní daňových nedoplatkov k 31.3.2012 

3. Obecné centrum voľného času 

4. Rôzne – diskusia 

5. Záver 

 
K bodu 1 – Záverečný účet obce Smižany: 

- Vedúca finančného oddelenia informovala finančnú komisiu, že rozpočet na mzdy bol OZ 
určený nižší ako súčet platov zamestnancov pred schválením rozpočtu. 

- p. Gerčáková – v rozpočte musia byť dodržané tarifné platy v zmysle zákona. 
- Kontrolórka obce sa pýtala pani Gerčákovej či má informáciu, že tarifné platy neboli dodržané 

a podotkla, že v schválenom rozpočte boli dodržané tarifné platy. 
- MVDr. Kurucová – uznesenia OZ sú pre obecný úrad záväzné. 
- Mgr. Szitová – kompetencie schvaľovať rozpočet má iba OZ. 
- Mgr. Trošanová – kompetenciu rozdeľovať mzdy má len starosta obce. 
- Hlavná kontrolórka súhlasí s Mgr. Trošanovou o kompetencií starostu obce, ale v rámci 

schváleného rozpočtu obce a konštatuje prekročenie v položkách mzdy verejnej správy 
a knižnice o sumu 9 917,00 Eur.  

- 5 členovia finančnej komisie zo 7 konštatujú prekročenie výdavkov v položke mzdy. 

Finančná komisia navrhuje doplniť do zásad hospodárenia „nie je povolený presun rozpočtovaných 
prostriedkov medzi položkou mzdy a odvody na tovary a služby bez rozpočtového opatrenia“. Týka 
sa to predškolských zariadení. 

Hlavná kontrolórka obce apeluje na zásadu opatrnosti pri čerpaní rozpočtu 2012 pre všetky zložky. 

Finančná komisia odporúča záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie schváliť bez 
výhrad s prijatím opatrení (3 členovia), s výhradou (4 členovia). Vedúca finančného oddelenia 
informovala o nesprávnom prepočte v položke 610 001. Finančná komisia odporúča vedúcej 
finančného oddelenia opätovne prepočítať položku mzdy s Mgr. Szitovou, Mgr. Trošanovou, Ing. 
Dobšinskou, Mgr. Valigurskou a starostom obce. 
 
Ing. Kotrady – kompetenciou OZ je schvaľovanie rozpočtu, kompetenciou starostu je mzdy 
prerozdeliť. Auditorka ukončila audit hospodárenia obce za rok 2011 so záverom bez výhrad. Ak 
OZ schváli Záverečný účet s výhradou, obec sa tak pripraví o možnosť žiadať o dotácie, pretože 
nesplní formálne náležitosti žiadateľa. Preto odporúčam schváliť Záverečný účet bez výhrad.  
Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka  – v navrhovanom  stanovisku k záverečnému účtu okrem 
iného poukazuje na úverovú zaťaženosť obce; odporúča poslancom OZ schválenie Záverečného 
účtu obce za rok 2011 s výhradou 
Ing. Zekucia – sa informoval na dodržiavanie rozpočtu v roku 2012 v položke mzdy.  

Ing. Kotrady – OZ schvaľuje finančné prostriedky aj na mzdy, starosta ich v rámci svojich 

kompetencií rozdeľuje. OZ nemá kompetencie schvaľovať finančné prostriedky na mzdy po 

jednotlivých  oddeleniach. 

Ing. Zekucia -  v roku 2012 treba tieto veci dať do poriadku 

p. Orinčáková – starosta musí dodržať rozpočet pri mzdách aj za cenu úpravy dekrétov 

Ing. Zekucia – odporúča pripraviť RO položka mzdy prednosta, na dodržiavanie ostatných častí 

mzdových položiek nech sa  starosta zaviaže, že ich bude dodržiavať. Ak nie, je predpoklad, že 

Záverečný účet obce ako bod programu zasadnutia OZ neprejde. Na rokovanie OZ treba predložiť 

čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok  2012.  

 OR vzala na vedomie  
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K bodu 2 – Správa o stave vymáhania daňových nedoplatkov k 31.3.2012:  
Výška daňových nedoplatkov k 31.3.2012 je 146 744,86 Eur. Hlavná kontrolórka navrhuje riešiť 
vymáhanie daňových nedoplatkov (dani z nehnuteľnosti a TKO) prostredníctvom štatútu 
osobitného príjemcu.   

OR vzala na vedomie  
 

K bodu 3 – Obecné centrum voľného času -  Mgr. Trošanová informovala o príprave novej 

legislatívy v súvislosti s centrami voľného času (informáciu z MŠVVaŠ SR od Ing. Sládečkovej). 

OR vzala na vedomie  
 

K bodu 4 – diskusia: 
4.1 Rozpočtové opatrenia  
- Finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9. Rozpočtové opatrenie č. 9 sa 

týka presunu finančných prostriedkov z bežných na kapitálové výdavky určené na 
zrealizovanie protipožiarnych opatrení z kontroly. 
     OR odporúča na schválenie do OZ  
 

4.2. Ceny pozemkov IBV – Panský kruh 

- Výpočet ceny stavebného pozemku v IBV Panský kruh vychádza z cenníkových cien – 
kontrolórka obce navrhuje urobiť na výkaz výmer cenový prieskum a znížiť tak cenu pozemku 
za m2. 

Ing. Kotrady – výberové konanie musí byť zrealizované cez Vestník verejného obstarávania, zákon 
neumožňuje robiť prieskum cez výkaz výmer. 

     OR vzala na vedomie  
 

4.3 Návrh VZN 98 – o poskytovaní sociálnych služieb 

- finančná komisia odporúča apelovať priamo na MPSVaR, Národnú radu a ZMOS na návrh 
zmeny zákona. 

     OR súhlasí s odporúčaním komisie  
 

4.4. Nebezpečné (bojové) psy v obci Smižany 

- MVDr. Kurucová -  navrhuje doplniť VZN č. 88/2010 o podmienky chovania bojových 
plemien, podmienky dodržiavania welfare zvierat podľa zákona o ochrane zvierat a podmienky 
pohybu bojových plemien na voľnom priestranstve bez náhubku. Ďalej navrhuje zvýšiť sankcie 
za neodstránenie psích exkrementov. Finančná komisia odporúča riešiť uvedený problém 
príslušným orgánom obce. 

     OR vzala na vedomie  
 

7. Záverečný účet obce za rok 2011 

OR tento bod prerokovala v bode 5. a  6.  
 

8. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012 

OR vzala na vedomie, odporúča na schválenie do OZ. 
 

9. Zmluva o vinkulácii finančných prostriedkov 

Ing. Kotrady, starosta obce – informoval  poslancov OR , že zmluva o predaji pozemkov na 

Panskom kruhu  medzi obcou a reštituentom je podpísaná. Ak bude overený podpis (súhlas) 

reštituenta, zmluva sa doručí banke a tá prevedie finančné prostriedky na účet reštituenta.  

OR vzala informáciu na vedomie. 
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10. List obyvateľa obce 

Starosta obce prečítal list občana obce – p. Jána Dzureja, ktorý upozorňuje na potrebu zriadenia 

„Spolku pre občianske záležitosti“, teda skupiny, ktorá by mala na starosti príhovory a priebehy, 

scenáre pri civilných pohreboch, alebo iných spoločenských udalostiach. 

Mgr. Trošanová – aj riaditeľka OKC, p. Cvengrošová má taký istý názor 

Ing. Zekucia – v Spišskej Novej Vsi chodia  poslanci a primátor 

p. Orinčáková – odporúča túto činnosť doplniť do náplne pracovníkom OKC 

Ing. Kotrady, starosta obce – je to väčšinou práca vo voľnom čase, zadarmo to robiť nikto nechce, 

treba  rátať s financiami aj na takúto činnosť 

Ing. Zekucia – východiskom by bolo spoplatniť to cez pohrebné služby p. Bartoša 

OR vzala list občana na vedomie, odporúča sa touto požiadavkou zaoberať. 

 

11. Poskytnutie  dotácie pre PROAUTISTIK, n.o. Sp. Nová Ves – Uznesenie: 

OR v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

schvaľuje dotáciu vo výške 133,20 Eur pre PROAUTISTIK, n.o. Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, 

ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov Smižian. 

 

Prítomní:  4 

Za : 4   Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 

Následne OZ zruší  prijaté uznesenie na pridelenie finančnej dotácie z rozpočtu obce pre 

PROAUTISTIK, n.o., Spišská Nová Ves. 

OR odsúhlasila dotáciu pre PROAUTISTIK, n.o., Sp. N. Ves 

 

12. Sociálna a bytová komisia 

Zasadala dňa 31.5.2012. Zaoberala sa nasledovným programom:  

 

1. VZN č. 98 – doplnky a návrhy 

2. Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatr. službu 

      - p. Mária Podolinská 

      - p. Emília Podolinská 

      - p. Mária Široká 

3. List p. Neupauerovej 

 

1.  Soc. bytová komisia odporúča prijať návrhy a doplnky k VZN č. 98, ktoré predkladá OR na 

posúdenie. 

Vzhľadom k tomu, že len dvaja občania, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba majú 

zabezpečený dovoz stravy, ekonomické náklady na zabezpečenie dovozu stravy navrhujeme riešiť 

s každým klientom individuálne. 

Komisia odporúča prehodnotiť príspevok na DDP opatrovateliek a vyňať z EON zdravotnú službu – 

nie je tam zo zákona od 1.1.2012. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

2.  Komisia soc. a byt sa zaoberala žiadosťami o posúdenie odkázanosti na soc. službu 

Opatrovateľskú službu pre p. Máriu Podolinskú, mar. 1963, bytom Rázusova 3, Smižany, p. Emíliu 

Podolinskú, nar. 1922, bytom Rázusova 3, Smižany a p. Máriu Širokú nar. 1926, bytom Tatranská 

183, Smižany. 

Komisia navrhuje poskytnutie pre uvedených obyvateľov Smižian opatrovateľskú službu,  po prijatí 

navrhovaného VZN č. 98. 

OR odporúča skontrolovať výšku finančných prostriedkov v rozpočte 
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3.  Komisia zobrala na vedomie list p. Anny Neupauerovej, Tatranská 106, Smižany, zdôvodnenie  

jej nákladov na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

p. Neupauerová bude informovaná po prijatí navrhovaného  VZN č. 98. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
 

13. Výzva na upustenie protiprávneho konania a na mimosúdne vysporiadanie. 

Ing. Kotrady, starosta obce  - prečítal výzvu právneho zástupcu p. Jaroslava Šarišského na 

upustenie od protiprávneho konania voči p. Jaroslavovi Šarišskému, ktorému bol odňatý mandát 

poslanca OZ v Smižanoch. Na základe Nálezu Ústavného súdu SR sa tak stalo protizákonne 

a tým bolo potlačené jeho ústavné právo.  

p. Orinčáková – odporúča počkať na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach a žiadať Ústavný 

súd SR o zmenu zákona.  

OR vzala informáciu na vedomie. 

 

14. Iné 

Ing. Zekucia – upozornil na neodtekajúcu vodu z cesty na Tatranskej ulici (oproti Tesku) 

Ing. Kotrady – správa ciest, ktorá má túto vozovku v správe, nám zaslala na vedomie  list v ktorom 

sa konštatuje, že riešenie, ktoré bolo navrhnuté projektantom a zrealizované, nie je dobré; pracuje 

sa na tom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 

                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 

 

 

 

 

Overila 25.6.2012: Ing. Iveta Dobšinská 

 


