
 
Zápis z 31. zasadnutia OR, 

konaného dňa 20.11.2012 v Smižanoch
 

Prítomní: Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Mgr. Szitová, Ing. Zekucia, Ing. Dobšinská, Ing. Malina
Neprítomní:  p. Orinčáková – ospravedlnená
 

1. Pozastavené uznesenie č. 244/23/2012
- pri schvaľovaní predmetného uznesenia člen návrhovej komisie Ing. Andrassy, PhD., prečítal 
v jednotlivých položkách rozpočtového opatrenia č. 18 sumy, ktorých sčítaním došlo k chybe, 
nesúhlasilo s konečnou sumou. Starosta z tohto dôvodu pozastavil dané uznesenie, treba ho po 
oprave finančných čiastok predložiť na opätovné schválenie.
 

OR odporúča opravené RO č. 18 predložiť na schválenie v OZ.
 

2. Neschválené uznesenie č. 245/23/2012
-pri sčítaní hlasov poslancov pri schvaľovaní uznesenia došlo k chybe. Pri kontrole videozáznamu 
a prepočítaní hlasov sa ukázalo, že uznesenie nebolo schválené, hlasy neboli správne sčítané. 
Jednalo sa o návrh rozpočtového opatrenia č. 19, v ktorom sa rieši presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bez zmeny celkových príjmov a výdavkov. Konkrétne 
ide o zníženie výdavkov na SEZO, zvýšenie výdavkov na odmeny poslancom a z toho vyplývajúce 
zvýšenie odvodov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne. V prípade neschválenia 
navýšenia odmien poslancom, bude treba schváliť Dodatok k Zásadám o odmeňovaní poslancov, 
alebo schváliť nové uznesenie. V prípade schválenia navýšenia výdavkov na odmeny poslancov , 
treba zahrnúť do rozpočtu na rok 2013.

OR odporúča pripraviť Dodatok k Zásadám o odmeňovaní poslancov s 5 % 
znížením a uznesenie opätovne predložiť na schválenie do OZ.

 
3. MŠ Ružová ul.

- vzhľadom k tomu, že ani po druhom výberovom konaní vybratá firma nenastúpila 
k rekonštrukčným prácam, ale požadovala pred uzavretím zmluvy najprv podpísať dodatok 
s 30 % navýšením ceny, obec po opakovanej výzve k podpisu zmluvy a začatí prác rozhodla sa 
odstúpiť od spolupráce s dodávateľom – firmou UNISTAV, s.r.o. Prešov. Po konzultácii s Úradom 
verejného obstarávania a schválením v hodnotiacej komisii, oslovila ďalšiu firmu z výberového 
konania – MIGI, s.r.o., Matejovce nad Hornádom. Projektantom bol vyčíslený odhadovaný 
objem nezrealizovaných prác (63 %). Po 16 dňovej zákonnej lehote na pripomienkovanie bola 
s firmou MIGI, s.r.o. podpísaná zmluva. Firma 19.11.2012 začala s rekonštrukčnými prácami. 
Na kontrolnom dni firma poukázala na skutočnosť, že projektant neuvažoval so slaboprúdovými 
rozvodmi v triedach. Inštalácia týchto rozvodov činí 2311,66 Eur/v jednom pavilóne. Sú to práce 
naviac.

OR odporúča po vyčíslení prác naviac predložiť na schválenie do OZ.
 

4. Závažné porušenie pracovnej disciplíny
- pri zastupovaní na oddelení evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí počas dlhodobej 
práceneschopnosti vedúcej oddelenia bolo zistené, že úhrady za úkony spojené s osvedčovaním 
podpisov a listín sú nepomerne vyššie. Kontrolou overených dokladov sa zistilo, že listiny boli 
overované bez poplatku a pod evidenčným číslom už overených tlačív. Výber za osvedčovanie bol 
v roku :    2007 ............................  1407,00 Eur

2008 ............................  2090,55 Eur
2009 ............................  1268,50 Eur

1
 



 
2010 ............................    854,50 Eur
2011 ............................    674,50/za 3 mesiace (celý rok 2011: 1125,00 €)
2012 ............................  1823,62 Eur/za 9 mesiacov

Od októbra 2011 do októbra 2012 bola vedúca oddelenia práceneschopná. Starosta obce nariadil 
kontrolu dokladov osvedčovania podpisov a listín. V prípade zamestnankyne sa jedná o hrubé 
porušenie pracovnej disciplíny, ktoré bolo s dotyčnou prerokované. Pracovníčka požiadala 
o ukončenie pracovného pomeru k 13.11.2012.
Ing. Zekucia – sa informoval, či je vyčíslená škoda 
Ing. Kotrady – zatiaľ sa vyčísľuje. Čo bude zdokladované, pracovníčka bude musieť nahradiť. 
Dal pokyn ku kontrole od roku 2009. Požiadal predsedu PD Čingov, ak majú od občanov zmluvy 
overované na obecnom úrade, aby ich poskytli k zisťovaniu skutočnosti.
Ing. Zekucia – PD má zmluvu s notárom Borským, osvedčovať chodia tam.
 

OR vzala informáciu na vedomie.
 

5. Etický kódex voleného predstaviteľa obce
- poslanci požiadali o čas na preštudovanie kódexu, ak by boli pripomienky, zapracujú sa do návrhu.
 

OR odporúča kódex do programu rokovaní na budúci rok, pretože na decembrovom 
zasadnutí sú na programe dôležitejšie body, ktoré zaberú veľa času.
 

6. Návrh VZN č. 99 – o miestnych daniach a poplatku
 - v návrhu sa uvažuje s 10% navýšením sadzieb, prípadne so zaokrúhľovaním položiek
- po schválení VZN bude vydaná smernica, podľa ktorej sa vydáva rozhodnutie obce o výške 
poplatku pre občana, a to :

1.) pre daň z nehnuteľnosti, psa, automatov
2.) za užívanie verejného priestranstva, vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu

Do návrhu bolo zapracované aj 10 % navýšenie príjmu z podielových daní. Rozdiel medzi 
najvyššou a najnižšou sadzbou  dane z nehnuteľnosti fyzických osôb a právnických  osôb podľa 
zákona by nemal byť vyšší ako 10-násobok. Preto treba dane upravovať postupne tak, aby bola 
dodržaná táto legislatívna podmienka.
Ing. Zekucia – je treba zvýšiť dôraz na výber daní a poplatkov od Rómov. Rómovia tvoria 30 % 
občanov, nedoplatky tejto časti občanov sú veľmi vysoké. Nemali by sme v súčasnom čase krízy 
dane a poplatky navyšovať.

 
OR navrhuje do návrhu VZN zapracovať 5 % navýšenie sadzieb daní a poplatkov na 

budúci rok.
 
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 93

Od poplatku za nájom hrobového miesta sú oslobodené hrobové miesta, v ktorom sú  pochovaní  
kňazi a rehoľnici, ak títo nemajú v obci blízkych príbuzných (rodičia, súrodenci).

 
OR odporúča dodatok na schválenie do OZ
 

8. Zasadnutie sociálnej komisie
Zasadala dňa 19.11.2012. 

8.1.) Sociálna a bytová komisia po predložení rozpočtu na rok 2013 finančným oddelením 
v kapitole 10202 odporúča ponechanie a  presun finančných prostriedkov z kapitoly 642002 
Transfer neziskovej organizácii v sume 13000,- Eur do položky 611 – Mzdy, platy, odvody. 
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Tento presun je odôvodnený  nárastom žiadostí o opatrovateľskú službu. Po predložení 
prepočtu ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu, komisia doporučuje 
návrh na zmenu sadzby za opatrovateľskú službu z 0,70 Eur/hod. na 0,86 Eur/hod.
V návrhu za zmenu sadzby za rozvoz a donášku obedov doporučuje zmenu sadzby z 0,17 
Eur na 0,21 Eur. Platba občanmi za opatrovateľskú službu je približne 135,45 Eur a rozvoz 
a donášku obedov 4,41 Eur za 21 pracovných  dní v mesiaci.

OR  - do návrhu VZN odporúča zapracovať podmienku, že sociálne služby budú 
poskytované občanom s trvalým pobytom v obci Smižany, dlhším ako 2 roky. Treba preveriť, či je 
to možné zapracovať, či podmienka nie je diskriminačná. Po zvýšení sadzby za opatrovateľskú 
službu bude úhrada 135,45 Eur/mesiac  - 21 dní. Podľa starej sadzby to bolo 110,25 Eur.

 
Ing. Zekucia – informoval sa, či  v návrhu rozpočtu na rok 2013 v kapitole mzdy zamestnancov je 
zapracované 5 % zníženie miezd
Ing. Kotrady – z celkovej výšky miezd je počítané 5 % zníženie 
Ing. Zekucia – nie je vhodnejšie zníženie počtu zamestnancov ?
Ing. Kotrady – informoval, že Krajský úrad v Košiciach vykonal kontrolu na stavebnom oddelení. 
Konštatoval, že na počet rozhodnutí, ktoré vydal náš stavebný úrad (105) by úrad mal mať o 1 
pracovníka viacej. V zápise z kontroly neboli uvedené žiadne závažné nedostatky.
Ing. Zekucia – obec (ako stavebný úrad) čelí nejakým súdnym sporom 
Ing. Kotrady – nie
 

8.2.)  Komisia prejednala žiadosti o pridelenie :
 
a.  sociálnych bytov nižšieho štandardu od týchto občanov : 
- Nataša Kokyová, Zelená 602/111, Smižany
- Viera Kotlárová, Poľná 1424/7, Smižany
- Eva Teličková, Bystrá 632/6, Smižany
- Eva Miková, Vŕbová 652/3, Smižany
b. nájomných bytov :
- Tatiana Kokyová, Zelená 614/18, Smižany
- Veronika Tulejová, Zelená 109, Smižany
- Anna Lištiaková, Za kaštieľom 1327/5, Smižany
- Monika Śubová, Ružová 912/3, Smižany
- Marianna Pjonteková, Nálepkova 1314/11, Smižany
- Eva Balážová, ul. Slov. raja 41/160, Smižany
- Monika Kokyová, Vŕbová 652/3, Smižany.

Komisia vzhľadom k tomu, že Obec Smižany nedisponuje voľnými sociálnymi bytmi nižšieho 
štandardu a nájomnými bytmi, doporučuje zaevidovanie ich žiadostí.

OR  súhlasí s odporúčaním komisie
 
      8.3.) O úhradu škody spôsobenej technickou závadou, ktorá bola na náklady obce odstránená 
požiadali : Anton Durstin, Slavomír Kovács, Lukáš Hlaváč, Zuzana Boženiaková s trvalým pobytom 
na adrese Rybníky 1494/25, Smižany.
Komisia odporúča zamietnuť 5-mesačné odpustenie platby za nájom a ich neochotu plniť si 
povinnosti platby za odvoz komunálneho odpadu.

OR  súhlasí so stanoviskom  komisie
 

       8.4.) Materské centrum LOLEK požiadalo obec Smižany o finančný príspevok na svoju 
činnosť. Sociálna a bytová komisia nemá v kapitole  „Staroba – opatrovateľská služba“ 
podpoložku na financovanie príspevkov na takúto činnosť. Materskému centru LOLEK komisia 
doporučuje uchádzať sa o finančný príspevok  z Dotácie rozpočtu obce.
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OR  súhlasí so stanoviskom  komisie
 

8.5.) Jozef Šarišský a Silvia Šarišská, bytom  Hornádska 10, Smižany požiadali o poskytnutie 
jednorazovej výpomoci. Komisia na základe ich žiadosti doporučuje v spolupráci s pracovníkmi 
terénnej sociálnej práce požiadať o túto výpomoc na ÚPSVaR Spišská Nová Ves.

 
OR  súhlasí so stanoviskom  komisie

 
8.6.) Komisia na svojom zasadnutí prejednala žiadosti o poskytnutie sociálnej služby 
Opatrovateľskej služby od:
 

- p. Kataríny Šubovej, Nálepkova 50/71, Smižany
- p. Heleny Chlebovej, Tatranská 208/72, Smižany 
- p. Márie Gánovskej, Maša 783/5, Smižany.
 

Komisia na základe predložených podkladov uvedených žiadateľov  doporučuje poskytnutie 
sociálnej služby Opatrovateľskej služby pre p. Gánovskú Mária na polovičný úväzok, pre p. 
Chlebovú Helenu na polovičný úväzok. Poskytovanie služby komisia doporučuje v termíne už 
od 1.12.2012. Komisia doporučuje vykonať u p. Chlebovej miestne šetrenie pracovníkmi TSP, 
z dôvodu, trvalého pobytu ďalších 4 osôb na uvedenej adrese.
Komisia doporučuje vykonať miestne šetrenie u p. Šubovej Kataríny, na poskytovanie sociálnej 
služby Opatrovateľskej služby, nakoľko opatrovateľskú službu žiada vykonávať jej dcéra Kristína, 
ktorá v súčasnosti nemá absolvovaný opatrovateľský kurz.
 

p. Šubová - OR  odporúča miestne šetrenie, dcéra, ktorá ju opatrovala nemá kurz
p. Chlebová – OR odporúča ½ úväzok od 1.12.2012 a miestne šetrenie
p. Gánovská  - OR odporúča ½ úväzok od 1.12.2012 a miestne šetrenie

 
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 94

-pripravuje sa návrh dodatku, ktorým sa upravujú príspevky školám a školským zariadeniam.
OR odporúča po prejednaní dodatku v komisiách jeho zaradenie do programu OZ.
 
10. Štrajk škôl a školských zariadení

-na základe výzvy odborového zväzu školských pracovníkov sa od 26.11.2012 začne štrajk 
škôl s neobmedzeným trvaním. V Smižanoch materské školy budú štrajkovať iba jeden 
deň – 26.11.2012, školské jedálne budú pracovať a základná škola Komenského ul. ide do 
neobmedzeného štrajku. 

OR vzala informáciu na vedomie.
 

Mgr. Trošanová – informovala, že riaditeľka školy na stretnutí so zamestnancami školy upozornila 
aj na riziko negatívnej reakcie verejnosti. Vedenie školy, THP zamestnanci, kuchárky a 3 učitelia 
budú štrajkovať 1 deň, ostatní neobmedzene.
 

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Ekonomické oddelenie spracovalo návrh rozpočtu obce na rok 2013, ktorý bude doručený členom 
komisií na prerokovanie. 

 
OR odporúča po pripomienkovaní návrhu rozpočtu komisiami jeho zaradenie do programu 

OZ v decembri.
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12. Kontroly na obecnom úrade

-v posledných dňoch boli na OcÚ vykonané tieto kontroly :
Prokuratúra – zameranie na povoľovanie reklamných zariadení

    Inšpekcia ŽP – výrub stromov, výsadba stromov a starostlivosť o porasty
Krajský stavebný úrad – vydávanie rozhodnutí v roku 2011

Kontroly nezistili žiadne závažné nedostatky.
 

OR vzala informáciu na vedomie.
 

13. VZN č. 98 – o sociálnych službách a opatrovateľskej službe
-návrhom sa už zaoberala sociálna a bytová komisia, vyjadrenia OR sú v bode 8. - zasadnutie 
sociálnej a bytovej komisie

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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