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Zápis z 25. zasadnutia OR,  

konaného dňa 11.6.2012 v Smižanoch 

 

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

Ing. Malina 

Neprítomní: 0 

 

Na úvod zasadnutia Ing. Kotrady, starosta obce oznámil členom OR, že poslankyňa, Ing. Mária 

Ertlová sa písomne vzdala poslaneckého mandátu. Bola poslankyňou v 1. volebnom obvode. 

Náhradníkom je Ing. Vladimír Andrassy, PhD, ktorý získal vo voľbách 611 hlasov. 

 

OR vzala informáciu na vedomie a odporučila OZ vydať osvedčenie Ing. Vladimírovi 

Andrassymu, PhD o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

1. Rozpočtové opatrenie č. 10 

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh rozpočtového opatrenia: 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa § 14 

ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 

- Vzhľadom na dopravnú situáciu v obci, komisia životného prostredia a verejného poriadku dňa 
15.4.2011 navrhla inštaláciu meračov rýchlosti na najfrekventovanejšie miesta. Po prerokovaní       
v obecnej rade dňa 16.1.2012, boli v obci na skúšobnú dobu umiestnené 2 stacionárne merače 
rýchlosti na ul. Tatranskú (oproti firme FARBY LAKY a pred križovatkou ulíc Staničná                   
a  Smreková). Situácia v obci a zároveň požiadavka zo strany občanov poukázala na nutnosť 
umiestnenia merača aj na ul. Iliašovskú, preto navrhujeme zakúpenie a nainštalovanie 3 ks 
meračov. Rozpočtovým opatrením sa zníži prebytok rozpočtu o sumu 7 290,00 Eur a navýši 
položka rozpočtu 04513 713005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia o sumu 7 290,00 Eur.  

 

Rekapitulácia rozpočtu  2012  - po úprave č. 10   

        + prebytok 

v  EUR Príjmy Výdavky  - schodok 

Bežný rozpočet 

3 816 089,16 3 672 162,77 143 926,39 

Kapitálový rozpočet 1 319 372,43 1 033 251,00 286 123,43 

Finančné operácie 154 023,56 559 849,00 -405 825,44 

Spolu 5 289 485,15 5 265 260,77 24 222,38 

 

Občania Iliašovskej ulice listom žiadali umiestniť 2 merače rýchlosti aj na ulicu Iliašovskú, nakoľko 

na rovnom úseku cesty smerom z obce aj do obce autá a motocykle jazdia neprimeranou 

rýchlosťou, čím je táto cesta nebezpečná pre chodcov a iných účastníkov premávky. 

Mgr. Trošanová – možno sa bude dať pri kúpe viacerých meračov dojednať zľava z ceny 

Mgr. Szitová – podľa informácií z komisie verejného poriadku, mali byť merače v nájme. Následne 

po odskúšaní a preukázaní účinku sa rozhodne či sa merače zakúpia. 

Ing.Kotrady – bol dohodnutý nájom na 6 týždňov, pri ich demontáži je nutné uhradiť 120,- Eur/ 

merač/mesiac 

Mgr. Szitová – požiadavku občanov z ulice Iliašovská odporúča na prerokovanie do komisie 

a rozpočtovým opatrením č. 10 sa zaoberať na augustovom OZ. 

OR odporúča požiadavku riešiť na komisii, skúsiť dohodnúť výhodnejšiu cenu a RO č. 10 

odsúhlasovať na augustovom OZ. 
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2. Žiadosť Aeroklubu, Spišská Nová Ves 

Ing. Kotrady, starosta obce - Aeroklub SNV usporadúva 8.9.2012 letecký deň, na ktorom by mali 

byť ukážky vzdušných súbojov historických lietadiel z 2.svetovej vojny. Akcia by mala pripomenúť 

aj 100. výročie narodenia  kpt. Jána Nálepku, preto požiadali obec, aby na spomínanú ukážku 

prispela sumou 1 200,- Eur. 

p. Orinčáková – obec potrebuje financie na obecné oslavy pri tejto príležitosti 

Ing. Kotrady – SZPB zatiaľ neposlal scenár, ani žiadnu požiadavku na spoluorganizovanie         

100. výročia narodenia kpt. J. Nálepku 

Mgr. Szitová – myslím si, že i napriek tomu, by mala obec pripraviť oslavy pri príležitosti 100tého 

výročia kpt. Nálepku na svojej úrovni 

Mgr. Trošanová –- na usporiadanie konferencie a osláv, ktoré sa maju uskutočniť v septembri 

2012 je  treba rátať s finančnými prostriedkami 

 

p. Orinčáková – p. Dzurej, člen SZPB sa dotazoval, že obecný úrad  nepreplatil 15,- Eur za kúpu 

kvetov pri oslavách víťazstva. 

Mgr. Trošanová – OR neschválila poskytnutie dotácie  z rozpočtu obce pre SZPB, kvety a vence 

sa mali zabezpečovať cez OKC, ktoré oslavy organizuje 

Ing. Kotrady, starosta – obecná rada musí schváliť dotáciu pre SZPB 

 

OR súhlasí so  sumou 100,- Eur, ako dotáciou  z rozpočtu obce pre SZPB a 600,- Eur ako 

príspevok na letecký deň v Spišskej Novej Vsi. 

 

3. Cena stavebných pozemkov na Panskom kruhu 

Ing. Kotrady, starosta obce – zmluva s reštituentom na odpredaj pozemkov na Panskom kruhu je 

podpísaná, teraz treba vinkulovať finančné prostriedky; 

Na Obecnom úrade sa uskutočnilo stretnutie s občanmi z ulice Pribinovej, ktorí užívajú pozemky 

v danej lokalite. Starosta občanov informoval, že si budú môcť tieto pozemky odkúpiť za 6,00 

Eur/m2. 

V roku 1993 bol vypracovaný geometrický plán, ešte pred súdnym sporom so SPF. Výmera 

parciel, ktoré občania ulice Pribinova majú vysporiadané je cca 320 m2, dokúpiť si môžu cca 120 

m2 v uvedenej cene. Väčšina týchto občanov chce parcely odkúpiť ako záhrady, t.j. stavať nechcú.  

Občania argumentovali tým, že pozemky sú svahovité a sami individuálne pracovali na 

zabezpečení tohto svahu. Odkúpiť chcú iba časť, ktorú užívajú. Pre obec to znamená menej 

peňazí za predaj na výstavbu inžinierskych sietí, treba rátať s vyššou sumou o 230 tis eur (cca 7 

mil. Sk). 

Ing. Zekucia – Ing. Klaučo, ktorý v meste staval bytové domy, dostal od mesta 60 % z ceny na 

vybudovanie inžinierskych sietí. Aj obec by sa mala spolupodieľať na inžinierskych sieťach v rámci 

možností, aj keď finančná situácia obce je zlá. 

Treba absolvovať jednanie s plynármi, elektrárňami, dohodnúť predbežné zmluvy. Zatiaľ bude 

stanovenie poplatku za inžinierske siete len orientačné, presné bude možno určiť až po 

spomínaných jednaniach. 

Ing. Kotrady– obec zatiaľ nemá vypracovaný projekt na elektrické a plynové rozvody na Panskom 

kruhu. Parcely, ktoré majú v užívaní občania na Pribinovej ulici bude možné riešiť hneď, ako bude 

mať obec na liste vlastníctva. Do OZ treba pripraviť  uznesenie – schválenie zámeru odpredaja 

uvedených pozemkov (9 užívateľov). Cez niektoré pozemky vedie cesta a tak bola zapísaná na 

LV, bola požiadavka od občanov, aby sa na to prihliadalo. 

p. Orinčáková – ale títo užívatelia pozemok označený ako cesta užívali ako záhradu 
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Mgr. Szitová – občania sa dotazujú či sú urobené statické posudky na celom Panskom kruhu, 

alebo len na pozemku kde mal stáť domov dôchodcov;  

Ing. Kotrady, starosta – všade je dobré podložie. 

 

OR odporúča stavebnému oddeleniu jednať s organizáciami zabezpečujúcimi dodávku 

elektriny a plynu o ich možnosti podieľať sa na výstavbe IS v lokalite Panský kruh 

 

4. List advokátskej kancelárie Espresso Riders 

Ing. Kotrady, starosta -  liste požadujú od obce náhradu ušlého zisku z doby, keď sa obec dostala 

do súdneho sporu s prevádzkovateľom ESPRESSA, ohľadne stanovenia prevádzkovej doby. Súd 

dal za pravdu prevádzkovateľovi. Ale obec vždy, keď spoločnosť požiadala o predĺženie 

prevádzkovej doby, vyhovela a ani teraz Espresso nemá stanovenú inú prevádzkovú dobu.  

- JUDr. Tarageľ, ktorý obec zastupuje, poslal prevádzkovateľom list, v ktorom objasňuje, že obec 

stanovila všeobecné podmienky, prevádzkovatelia neboli stratoví, teda nie je dôvod hradiť údajný 

ušlý zisk. Naviac, obecná polícia má záznamy zo služby, kedy bolo treba z dôvodu rušenia 

nočného kľudu zasahovať, teda prevádzka aj tak bola otvorená dlhšie.  

OR vzala informáciu na vedomie 

 

5. Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2012 

Ekonomické oddelenie spracovalo prehľad čerpania rozpočtu za I. štvrťrok 2012. Podrobné tabuľky 

budú mať poslanci OZ doručené ako prílohu k materiálom na zasadnutie OZ.  

 

 
Rekapitulácia rozpočtu  2012  - upravený rozpočet     

 

 
       + prebytok 

 

 

v  EUR Príjmy Výdavky  - schodok 
 

 
Bežný rozpočet 3 736 448,10 3 514 888,09 221 560,01 

 

 
Kapitálový rozpočet 1 177 367,05 822 534,00 354 833,05 

 

 
Finančné operácie 33 657,99 439 849,00 -406 191,01 

 

 
Spolu 4 947 473,14 4 777 271,09 170 202,05 

 

      OR vzala informáciu na vedomie 

 

6. Rôzne 

Mgr. Trošanová – navrhla, aby sa dlažba z chodníka z námestia použila na výstavbu nových 

parkovacích miest na sídlisku; 

Ing. Zekucia – sa pýtal  starostu, či sa položka mzdy v rozpočte bude v roku 2012 dodržiavať. Ak 

nie, je problémové schválenie záverečného účtu obce za rok 2011 bez výhrad; 

Ing. Kotrady – kompetencia poslancov je schválenie balíka financií v rozpočtovej kapitole mzdy 

a kompetenciou starostu je tieto financie medzi zamestnancov rozdeliť. OZ prijalo rozpočet tak, 

ako prijalo. Poslanci pre seba odmeny odsúhlasili, za účasť na rokovaniach komisií, OR, OZ, tak 

by bolo spravodlivé, aby aj zamestnanci mali nárok na odmeny. Žiadam OZ, aby bolo ústretové 

a peniaze pre zamestnancov Obecného úradu odsúhlasili. Zamestnanci sa podieľajú na získavaní 

dotácií pre obec a sami odmeny nedostanú. Zamestnanci nemali 3 roky navyšované platy, obci 

nehrozí nútená správa, funguje. 

Ing. Zekucia – nech sa znova finančná komisia zaoberá touto otázkou 

Mgr. Szitová – je plánované (13.6.2012) mimoriadne stretnutie, kde sa prerátajú platy 

zamestnancov za účelom overenia dostatku finančných prostriedkov v položkách mzdy – verejná 

správa 

– komisia ani poslanci nemajú dôveru k Ing. Baginovej, riešenie stavebnej lokality Falgevend sa 

neposunulo ďalej. Občania cez poslancov vyjadrujú svoju nespokojnosť.  
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Ing. Kotrady – obec bola úspešná v niekoľkých projektoch. Akcie sa nekončia, je treba zasielať 

pravidelné monitorovacie správy. Máme kontroly z ministerstiev, Najvyššieho kontrolného úradu 

bez závažných pripomienok. Príprava podkladov je prevažne na stavebnom oddelení. Pribúda 

žiadostí o sprístupnenie informácií, čo oberá o čas venovať sa inej závažnejšej práci. 

Mgr. Trošanová – súhlasí s Mgr. Szitovou, že sme tu pre občanov. Hostia, ktorí chodia do obce sú 

z obce nadšení. Ale to všetko niekto musel urobiť.  

Ing. Zekucia – ak sa nebude dodržiavať rozpočet v kapitole mzdy, nemožno zahlasovať za 

Záverečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. 

Ing. Kotrady – požiadal, aby sa nehnali veci na hranu. Ak nebude záverečný účet schválený bez 

výhrad, zablokuje to možnosť obce žiadať o dotácie. Treba rešpektovať zákonom dané 

kompetencie, schvaľovanie záverečného účtu nech prejde ešte raz cez komisiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 

                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overila 25.6.2012: Ing. Iveta Dobšinská 

 


