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Zápis z 30. zasadnutia OR,  

konaného dňa 22.10.2012 v Smižanoch 

 

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

Neprítomní:  Mgr. Szitová – ospravedlnená 

 

1. Etický kódex voleného predstaviteľa obce Smižany 

Návrh etického kódexu voleného predstaviteľa obce Smižany dostali poslanci OZ 

k pripomienkovaniu. Pravidlá povinného zverejňovania dokladov a listín a taktiež štandardy 

internetových sídiel a obcí vyžadujú zverejnenie etického kódexu zamestnancov obce a taktiež 

etického kódexu volených predstaviteľov obce. Je to materiál, ktorého zverejnenie patrí do 

hodnotenia Transparency Intenational. 

Ing. Zekucia – na preštudovanie etického kódexu bolo málo času, treba nechať viac priestoru pred 

schvaľovaním. 

 OR odporúča nechať na pripomienky viac času a navrhuje ho z programu 23. OZ vyradiť 

 

2. A) Rozpočtové opatrenie č. 16 

Finančné oddelenie pripravilo nasledovné opatrenia : 

 

Dosiahnutie nižších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. znížením 

prebytku rozpočtu a to: 

 

- 322001 08 – dotácia na kaštieľ – zníženie príjmov o sumu 60 078,12 Eur  
- 322001 66 – dotácia na regeneráciu sídiel - zníženie príjmov o sumu 216 560,19 Eur      
- 0170 821005 – splácanie bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu 212 572,55 Eur 

(program 15.2)     
- 01116 713002 – nákup softvéru elektronickej aukcie – zníženie výdavkov o sumu 5 500,00 Eur 

(program 3.2) 
- 0620 716 – projektová dokumentácia na elektro, plyn Panský kruh – zníženie výdavkov o sumu 

25 000,00 Eur (program 3.3.1)   
- 09601 713004 – kuchynský robot pre ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 442,00 Eur 

(program 9.3.2) 
- 01116 637005 – špeciálne služby Pro care – zníženie výdavkov o sumu 670,00 Eur (program 

15.1) 
- 0310 637005 – špeciálne služby Pro care – zníženie výdavkov o sumu 428,00 Eur (program 

15.1) 
- 0620 637005 – špeciálne služby Pro care – zníženie výdavkov o sumu 385,00 Eur (program 

15.1) 
- 0112 653001 – manipulačné poplatky – zníženie výdavkov o sumu 732,38 Eur (program 15.1) 
 

Ing. Kotrady – žiadosť o refundáciu nákladov z I. etapy rekonštrukcie kaštieľa (obec rekonštruovala 

zo svojho rozpočtu) bola na ministerstvo zaslaná v apríli 2012. V rozpočte na rok 2012 sa 

uvažovalo s financiami, ktoré sa dali na rekonštrukciu kaštieľa. Žiadosť bola znížená o sumu 60 

tisíc Eur, ktoré budú zahrnuté v ďalšej žiadosti.  

p. Orinčáková – čiastka za rekonštrukciu kaštieľa bola určená na splátku úveru. Navrhuje ju 

ponechať viazanú na tento účel do konca roka.  

Ing. Kotrady – Ministerstvo má určenú 90 dňovú splatnosť, teda peniaze podľa všetkého prídu až 

na budúci rok. S prefinancovaním námestia je to podobné. 

Ing. Zekucia – navrhuje využiť peniaze z predaja pozemkov na Panskom kruhu na spracovanie 

projektu infraštruktúry v danej lokalite. 

Ing. Kotrady – projekt na inžinierske siete Panský kruh bude možné spracovať v roku 2013. Ak 

nemáme reálne peniaze, nemôžeme zadávať práce. Nie je čím zaplatiť. 



 

2 
 

Ing. Zekucia – treba využiť čas a snažiť sa čo najviac rozbehnúť výstavbu. 

 

OR navrhuje materiál na schválenie do OZ. 

 

2. B) Rozpočtové opatrenie č. 17 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

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

- 223002 01 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 7 702,00 Eur  
- 01116 641012 – transfer pre ŠÚ – zvýšenie výdavkov o sumu 942,14 Eur (program 15.1) 
- 09122 630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov sumu 6 759,86 Eur (program 9.6) 

- 223002 01 1 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 1 144,26 Eur  
- 01116 641012 – transfer pre ŠÚ – zvýšenie výdavkov o sumu 1 144,26 Eur (program 15.1)  

- 223002 04 – príjmy MŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 416,00 Eur  
- 0911 632001 04 – el. energia MŠ Kom. – zvýšenie výdavkov o sumu 416,00 Eur (program 

9.1.3) 

- 223002 02 – príjmy MŠ Ružová – zvýšenie príjmov o sumu 1 023,00 Eur 
- 0911 717002 – rekonštrukcia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 484,60 Eur (program 

9.1.1) 
- 0911 632001 02 – el. energia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 229,24 Eur (program 

9.1.1) 
- 0911 637004 02 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 300,00 Eur (program 9.1.1) 
- 0911 642015 02 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 9,16 Eur (program 

9.1.1) 

- 223001 02 – vstupné klzisko – zvýšenie príjmov o sumu 881,42 Eur  
- 0810 633015 – palivá ako zdroj energie o sumu 27,53 Eur (program 10.1) 
- 0810 632001 – el. energia o sumu 238,89 Eur (program 10.1) 
- 0810 637027 – dohody mimo prac. pomeru o sumu 615,00 Eur (program 10.1) 

 
p. Orinčáková – požiadala pripraviť na zasadnutie OZ prehľad platieb od jednotlivých obcí na 

Spoločný školský úrad 

- požiadala o spracovanie prehľadu, koľko bolo plánované za vstupné na klzisko a koľko sa 

v skutočnosti vybralo. 

 

OR odporúča rozpočtové opatrenie na schválenie do OZ 

 

2. C) Rozpočtové opatrenie č. 18 

 

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:  

 

- 0510 642009 – SEZO „Integrovaný systém nakladania s odpadmi“ – zníženie výdavkov o sumu 
4 157,48 Eur (program 6.1) 

- 01116 637026 – odmeny poslancom – zvýšenie výdavkov o sumu na 3 249,48 Eur (program 
1.1.3) 

- 01116 620 – poistné do ZP – zvýšenie výdavkov o sumu 258,00 Eur (program 15.1) 
- 01116 625 – poistné do SP – zvýšenie výdavkov o sumu 650,00 Eur (program 15.1) 
 

OR odporúča na schválenie do OZ 
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2. D) Rozpočtové opatrenie č. 19 

  

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:  

- 0310 633002 – výpočtová technika – zníženie výdavkov o sumu 420,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 63300 – interiérové vybavenie – zníženie výdavkov o sumu 360,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 636002 – prenájom zariadení – zvýšenie výdavkov o sumu 780,00 Eur (program 5.1) 

- 0911 633001 03 – interiérové vybavenie MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 1 159,00 Eur 
(program 9.1.1) 

- 0911 635006 03 – údržba budov – zvýšenie výdavkov o sumu 809,00 Eur (program 9.1.1) 
- 0911 633006 03 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 350,00 Eur (program 

9.1.1) 

- 09601 637001 22 – školenia ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 
9.3.2) 

- 09601 631001 22 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 9.3.2) 

- 09601 637001 24 – školenia ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 9.3.3) 
- 09601 631001 24 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 27,00 Eur  (program 9.3.3) 

- 09601 635006 – údržba budov ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 80,00 Eur (program 
9.3.3) 

- 09601 635004 – údržba strojov ŠJ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 80,00 Eur (program 
9.3.3) 

- 0620 717001 – park. miesta na st.cintoríne – zníženie výdavkov o sumu 718,83 Eur (program 
3.3.1) 

- 0840 717002 – chodník na cintoríne – zvýšenie výdavkov o sumu 718,83 Eur (program 12.5)   

- 04513 635006 – opravy cest. komunikácii – zníženie výdavkov o sumu 4 857,00 Eur (program 
7.1)    

- 04513 713005 – špec. stroje, prístr. zariad.– zvýšenie výdavkov o sumu 4 857,00 Eur (program 
7.1)   

- 10403 637014 – stravovanie TSP – zníženie výdavkov o sumu 160,00 Eur (program 7.1)   
- 10403 637016 – prídel do soc. fondu  TSP – zvýšenie výdavkov o sumu 160,00 Eur (program 

7.1)   

- 0510 642009 – SEZO ISNO – zníženie výdavkov o sumu 777,97 Eur (program 6.1) 
- 0112 653001 – manipulačné poplatky – zníženie výdavkov o sumu 230,00 Eur (program 15.1) 
- 01116 637016 – prídel do soc. fondu – zvýšenie výdavkov o sumu 1 007,97 Eur (program 

15.1) 
 

OR odporúča na schválenie do OZ 

 

3. Poľovnícke združenie Smižany 

Poľovníckemu združeniu končí platnosť nájomnej zmluvy na poľovný revír, preto požiadali obec 

o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na 10 rokov. Výpočet výšky nájomného bude upravený podľa 

nového zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. 

Ing. Zekucia – v krátkom čase bude stretnutie Združenia vlastníkov lesa, ktorá sa bude zaoberať aj 

prenájmom poľovného revíru. 

Mgr. Trošanová – o akú výšku prenájmu sa jedná ? 

p. Orinčáková – požiadala o informáciu, koľko za prenájom združenie platilo doteraz a koľko bude 

platiť podľa nového prepočtu. 

 

OR vzala informáciu na vedomie, návrh zmluvy odporúča na schválenie v OZ. 
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4. Deň otvorených dverí SEZO – Spiš 

Spoločnosť Brantner Nova ponúkla poslancom OZ v Smižanoch v rámci Dňa otvorených dverí 

exkurziu na dotrieďovacej linke. Ponuka platí aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Termín je možné 

dohodnúť. 

Ing. Zekucia – odporúčal, aby sa exkurzie zúčastnili aj členovia komisie ŽP a VP, poslanci 

a zamestnanci. 

OR vzala informáciu na vedomie. 

 

5. Štatistické údaje detí v ŠSZČ 

Poslanci dostali tabuľku – Prehľad počtu členov ŠSZČ a ich trvalého bydliska. Z týchto údajov sa 

bude vychádzať pri financovaní činnosti CVČ v roku 2013. 

 

OR vzala informáciu na vedomie. 

 

6. Zelená stromom – zmluva o partnerstve 

Spoločnosť Solitéra, s.r.o., Smižany sa zapojila do projektu Zelená stromom, v spolupráci 

s univerzitou vo Zvolene. Do projektu je zapojené mesto Spišská Nová Ves, Gymnázium na 

Školskej ulici. Obec Smižany má taktiež záujem zapojiť sa do projektu. Predmetom projektu je 

v období 5 rokov vysadiť 1000 stromov. Výber vhodných stromov a ich dodávku zabezpečí 

zvolenská univerzita. Stromy si môžu kupovať fyzické aj právnické osoby. Povinnosťou obce, 

vyplývajúcu zo zmluvy je zabezpečiť propagáciu na internetovom sídle obce aj v Smižianskom 

hlásniku. 

OR vzala informáciu na vedomie. 

 

7. Stavebná komisia 

Zasadala dňa 18.10.2012, zaoberala sa nasledovným : 

 

7.1.   Žiadosť Ing. Borisa Bartalského,  PhD., bytom Šoltésovej 2750/25,  Spišská Nová Ves  

o odkúpenie pozemku vedľa pozemku parc. č. 2095/10, ktorý žiadateľ vlastní. Pozemok má 

nepravidelný tvar a výmeru cca 45 m2 . 

    - stavebná komisia neodporúča predaj pozemku za sumu navrhovanú žiadateľom z dôvodu   

     rozporu s VZN obce č. 85 a jeho dodatkov 

 

OR súhlasí so stanoviskom komisie. 

 

7.2. Žiadosť Petra Krendželáka, bytom Za kaštieľom 1307/1, Smižany o odkúpenie časti 

pozemku z parc. č. E-KN 2095/1 o výmere cca 40 m2,  ktorá susedí so žiadateľovou parcelou č. C-

KN 2037/153 pri chate na Košiarnom briežku.  

- stavebná komisia sa touto žiadosťou bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí 

OR súhlasí so stanoviskom komisie. 

 

7.3.  Žiadosť Mareka Pechu, bytom Zelená 554/17, Smižany o súhlas obce s prevodom 

pozemku parc. č. C-KN 1697/101 na neter Zuzanu Kokyovú, bytom Zelená 137, Smižany. 

 - stavebná komisia neodporúča prevod pozemku, žiada dodržať zmluvné podmienky a vrátiť  

pozemok obci  

 

OR súhlasí so stanoviskom komisie. 
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7.4.  Žiadosť Mgr. Tatiany Fabovej, bytom E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská Nová Ves 

o odkúpenie pozemkov pri chate súp. č. 668 na Košiarnom briežku podľa GP č. 36595578-62/2012 

z parc. č. E-KN 2095/1 diel 1 o výmere 10 m2, diel 2 o výmere 211 m2 , diel 3 o výmere 13 m2 , diel 

4 o výmere 1308 m2 , ktoré susedia so žiadateľkinými parcelami č. C-KN 2037/106 a 2037/210.  

    - stavebná komisia sa touto žiadosťou bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí 

 
OR súhlasí so stanoviskom komisie. Zároveň žiada komisiu na dodržanie podmienok predaja 

a prenájmu majetku obce. 

 

7.5.  Žiadosť – nový návrh Ing. Jozefa Onderuša a manž. Mgr. Martiny, bytom 

Tomášovská 32, Smižany o odkúpenie časti pozemku z parc. č. C-KN 2095/1 o výmere 217 m2 

potrebná ako manipulačná plocha,  ktorá susedí s parcelami č. C-KN 2095/42, 2095/40 a 2095/31 

pri rekreačnej chate súp. č. 3518 na Košiarnom briežku.  

    - stavebná komisia sa touto žiadosťou bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí 

 
OR súhlasí so stanoviskom komisie. Zároveň žiada komisiu na dodržanie podmienok predaja 

a prenájmu majetku obce. 

 

7.6.  Pozemky v lokalite Panský kruh – občania ulice Pribinovej 

    - stavebná komisia k problematike vysporiadania pozemkov (nájom/predaj) za ul. Pribinovou, 

    ktoré občania toho času užívajú nezaujala žiadne stanovisko. Rozhodnutie necháva na 

    poslancoch OZ.   

 
OR odporúča s predajom počkať, pozemky dať zatiaľ do nájmu. 

 

Ing. Zekucia – navrhuje urobiť inventarizáciu chát na Košiarnom briežku, v Červenom jarku 

a na Čingove. 

 

7. 7. Rôzne – diskusia 

- voľné pozemky v rómskej osade v počte C KN parc. č. 1697/12, 1697/13, 1697/14  - 
stavebná komisia odporúča do najbližšieho zasadnutia stavebnej komisie dať vypracovať znalecký 
posudok a zároveň pripraviť podmienky na vyhlásenie OVS na predaj pozemkov 

 
OR odporúča postupovať tak, ako v obci. 

 
- ústny podnet p. Michala Kriška, Tatranská 11, Smižany – požiadavka na realizáciu 
odvodňovacieho žľabu v dĺžke cca 40 m na Kukučínovej ulici – zatápanie šachty splaškovej kanalizácie 
dažďovou vodou – stavebná komisia odporúča vyčísliť náklady a predložiť na požiadavky do rozpočtu. 
Daný problém komisia odporúča riešiť oddeleniu správy majetku obce. Zároveň komisia odporúča 
začleniť oddelenie správy majetku obce do niektorej komisie.   
 

OR odporúča obhliadku v teréne a následne navrhnúť riešenie odvodnenia. 

 

8. Podielové dane – predpokladaný príjem v roku 2012 

Príjem peňazí z podielových daní je zatiaľ o 4 % nižší, ako bol predpoklad v rozpočte obce. 

Starosta zvolal riaditeľky škôl a vedúcich školských zariadení a vysvetlil im, že uvedené zníženie 

príjmu sa týka aj ich zariadení.  

Pre MŠ došlo ku kráteniu príjmov z dôvodu úspory mzdových prostriedkov vo výške cca 27 900,-

Eur. Pri ZŠ Komenského ul., ZUŠ a ZŠ Povýšenia sv. Kríža je výška krátenia 10 000,- Eur.  
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Ak dôjde k vyrovnaniu príjmov z podielových daní zo strany štátu, školám sa peniaze vrátia.  

OR vzala informáciu na vedomie, v prípade, ak k vyrovnaniu nedôjde, bude potrebné pripraviť 

rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu.  

 

9. Návrh na vyradenie majetku 

Poslancom OR bol predložený návrh na vyradenie majetku 

 

Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku /ďalej len DHM/ a majetku v operatívno-

technickej evidencii /ďalej len OTE/, ktorý bol v materskej škole ul. Ružová v Smižanoch a 

v školskej jedálni ul. Ružová v Smižanoch  fyzicky zlikvidovaný dňa 24.08.2012 za prítomnosti 

hlavnej kontrolórky obce Smižany Ing. Ivety Dobšinskej.  Likvidácia DHM sa uskutočnila za účelom 

uvoľnenia priestorov v MŠ počas jej rekonštrukcie. 

Vyradený DHM  neslúžil svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia  

a  morálneho zastarania.. 

DHM MŠ ul. Ružová v Smižanoch   ....................................................................   3 373,63 Eur 

OTE MŠ ul. Ružová v Smižanoch    .................................................................           68,05 Eur 

DHM  ŠJ  ul. Ružová v Smižanoch   ...........................................................              384,98 Eur 

 
Spolu:                                                                                                                       3 826,66 Eur 

 OR odporúča na schválenie do OZ. 

 

10. Rôzne 

p. Orinčáková – v starej časti cintorína vyčistiť chodník a parkovisko 

Ing. Zekucia – upozornil na poškodené smetné koše na námestí 

Ing. Kotrady – informoval poslancov OR, že obec podala žiadosť na dotácie v rámci 

protipovodňových opatrení na reguláciu Brusníka. Podľa informácií z ministerstva sú 

uprednostňovaní žiadatelia, ktorí už majú vybratého dodávateľa. Dodávateľa následne preverí štát. 

Bolo by potrebné urobiť výber dodávateľa prác s podmienkou, že ak obec nebude úspešná 

v žiadosti o dotáciu, práce sa realizovať nebudú 

Mgr. Trošanová – upozornila na poruchu rozhlasu na ulici Ružovej 

p. Orinčáková – požaduje vyčistiť dno potoka Bystrička 

Ing. Malina – žiadal komisiami posúdiť alebo prehodnotiť zmluvu o pohrebných službách. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Miroslav Malina                                                            Ing. Michal Kotrady 

                  prednosta OcÚ                                                                     starosta  obce 

 


