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Zápis z 34. zasadnutia OR,  

konaného dňa 28.1.2013 v Smižanoch 

 

Prítomní: Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Ing. Zekucia, Mgr. Szitová 

Neprítomní:  p. Orinčáková – ospravedlnená, Ing. Dobšinská - ospravedlnená 

 

1. Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport 

1.2. Komisia bola oboznámená : 

Komisia bola oboznámená  s korešpondenciou, ktorá došla na obecný úrad ohľadom počtu detí 

s trvalým pobytom v Smižanoch, ktoré navštevujú CVČ v Spišskej Novej Vsi ako aj s počtami detí, 

ktoré majú trvalé bydlisko mimo Smižian a navštevujú CVČ v obci Smižany. 

RNDr. Vozárová upozornila, aby bolo obcou legislatívne ošetrené financovanie žiakov CVČ  

s trvalým pobytom v obci Smižany, ktoré navštevujú iné CVČ mimo  obec Smižany,  v zmysle 

financovania :1 žiak - jedno CVČ - 1 záujmový útvar v prípade, ak budú žiadať ostatné obce 

financie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v CVČ. 

Komisia doporučuje, aby obec Smižany na základe písomnej žiadosti zriaďovateľov CVČ z  iných 

obcí prispela na člena príslušného CVČ s trvalým pobytom v obci Smižany čiastkou vo 

výške  hodnoty jednotkového koeficientu obce Smižany. Príspevok bude poskytnutý na jedného 

člena CVČ jedenkrát. 

Starosta oboznámil členov obecnej rady s počtom žiakov z iných obcí a miest, ktoré navštevujú 

CVČ v našej obci. Ide celkovo o 144 žiakov v následnom členení : 

- Arnutovce :      1 

- Domaňovce :     1 

- Hrabušice :      2 

- Iliašovce :      7 

- Kaľava :      1 

- Kurimany :    15 

- Lendak :      1 

- Letanovce :      5 

- Markušovce :     2 

- Odorín :      2 

- Spišská Nová Ves :    89 

- Spišské Tomášovce : 13 

- Spišský Hrušov :     2 

- Spišský Štvrtok :     2 

- Spišské Vlachy :     1  
_____________________________  
         
SPOLU :      144  

 

Obec Smižany zasiela na každého zriaďovateľa list, kde žiada o finančný príspevok na činnosť 

CVČ. V prílohe k žiadosti je menovitý zoznam žiakov s uvedením : meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa, záujmový útvar, číslo rozhodnutia, aby dieťa nebolo uvedené duplicitne 

v dvoch, prípadne viacerých CVČ. V zmysle legislatívy žiadame na jedného žiaka 65,14 Eur, spolu 

to činí na 144 žiakov 9 380,16 Eur. CVČ v Spišskej Novej Vsi od nás žiada na činnosť v CVČ na 

167 detí a Spišská katolícka charita na ďalších 5 detí.  
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Obec pri návrhu rozpočtu na rok 2013 napočítala v našich CVČ finančné prostriedky na všetky deti 

vrátane cezpoľných. Zvyšok financií určených na deti od 5 do 15 rokov sú v prebytku rozpočtu. 

Z týchto financií sme počítali na vykrytie činnosti pre naše deti v iných CVČ.  

 

Mgr. Szitová – sa informovala, ako je vykrytá činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Bude dostatok financií na činnosť, mzdy a odvody prípadne prenájom priestorov ? 

 

Starosta – obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 100, ktorým určilo výšku finančných prostriedkov 

a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školských zariadeniach. Na návrh finančnej komisie bol 

upravený normatív pre žiaka v CVČ zriadeného obcou vo výške 32,88 Eur. Je to veľmi málo. Pri 

takom normatíve nedokáže CVČ zabezpečiť činnosť. Dohody s externými zamestnancami 

uzatvárame zatiaľ iba do 30.6.2013. Obec má však finančné prostriedky  na celý kalendárny rok. 

Podľa legislatívy ak by obecné zastupiteľstvo uvažovalo s  vyradením CVČ k 30.6.2013, musíme 

požiadať  Ministerstvo školstva SR o vyradenie do 31.3.2013. pričom to musí odsúhlasiť Obecná 

školská rada a schváliť uznesením obecné zastupiteľstvo.  

 

Mgr. Szitová – Potom je potrebné predložiť správu o činnosti a financovaní CVČ do 15.3.2013. 

 

Starosta – Pri predpoklade, že obecné zastupiteľstvo schváli rozpočet na rok 2013 na zasadnutí 

28.2.2013 a tým aj finančné prostriedky na činnosť CVČ. Je nereálne predložiť správu 

o financovaní CVČ k 15.3.2013. Čiastková správa sa môže predložiť poslancom na aprílovom 

zasadnutí. 

 

OR doporučuje predložiť na zasadnutie OZ uznesenie o financovaní žiakov s trvalým 

pobytom v obci Smižany, ktorí navštevujú CVČ mimo obce a majú o tom rozhodnutie. 

 

1.3. Komisia doporučuje 

Komisia doporučuje schváliť mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou CVČ  - ZŠ na Komenského ul. a CVČ, Tatranská 80 vo výške 2 EUR. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie a doporučuje predložiť dodatok č. 2 k VZN č. 94 na 

schválenie OZ. 

1.4.  

Termín zasadnutia komisie k rozpočtu pre rok 2013 – 11.2.2013. 

OR berie na vedomie. 

1.5.  

Výbor TJ Smižany navrhol na ocenenie „Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ“ za rok 2012 p. T. 

Polovku a T.Dzureja . 

Komisia navrhuje aj Mgr. I. Vaška za doterajšie výrazné úspechy a reprezentáciu nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Predseda komisie predloží PaedDr. D. Slivovi potrebné informácie o jednotlivým kandidátoch do 

17.1.2013. 

Členovia OR spomínali ešte mená športovcov ako Peter Frankovič, Stanislava Kľučárová 

a Štefan Zumerling. Posledne menovaní sú pravidelne oceňovaní medzi 10. najúspešnejšími 
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športovcami prípadne kolektívmi. O výsledkoch Petra Frankoviča, horolezca  v posledných rokoch 

nemáme informácie. 

OR zobrala informáciu na vedomie.   

1.6. 

Mgr. Cvengrošová požaduje, aby transfer pre OKC Smižany bol schválený v požadovanej výške, 

t.j. 105 tis. EUR  na rok 2013, ktorý je reálny na zabezpečenie riadnej prevádzky a činnosti OKC.  

P. Špener – informoval o činnosti TJ. Požaduje, aby  v rozpočte obce na rok 2013 bol  schválený 

objem financií pre činnosť TJ 19 tis. EUR.  Prípadné zníženie bude viesť k zrušeniu niektorých 

zložiek TJ (napr. prípravka a pod.). 

RNDr. Vozárová  požaduje, aby bolo v rozpočte pre ZŠ na Komenského ul. zahrnuté aj zateplenie 

časti budovy vo výške 12 tis. EUR. 

Mgr. Cvengrošová, RNDr. Vozárová a p. Špener žiadajú o účasť na zasadnutí finančnej komisie, 

ktorá bude prerokovávať rozpočet na rok 2013.  

OR zobrala informáciu na vedomie. Mgr. Szitová informovala, že zasadnutie finančnej komisie 

je plánované na 14.2.2012. 

 

2. Stavebná komisia 

2.1.  

Podmienky verejného obstarávania na stavbu „Protipovodňová ochrana obce Smižany – Úprava potoka 
Brusník“. 

- stavebná komisia súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na zákazku „Protipovodňové 
opatrenia – Úprava potoka Brusník“ a navrhuje zapracovať  do rozpočtu obce 5% z predpokladaných 
nákladov stavby na spolufinancovanie projektu 

 

Starosta informoval, že dňa 25.1.2013 došlo rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, že 

našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Protipovodňovú ochranu obce Smižany – úprava 

potoka Brusník neschválili. V odôvodnení uvádzajú, že sme nedosiahli minimálne 50 % 

z maximálneho počtu bodov stanoveného v rámci skupiny kritérií „Spôsob realizácie projektu“. 

Dôvodom nedosiahnutia minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov bola skutočnosť, že projekt 

len čiastočne zohľadňuje existujúcu enviromentálnu infraštruktúru a nadväznosť navrhovanej 

výstavby na ňu. Protipovodňová ochrana nie je etapizovaná. Technický návrh opevnenia koryta 

nezabezpečuje zachovanie jestvujúcej ekologickej stability, ohrozuje druhovú diverzitu a nerieši 

vegetačný sprievod vodného toku. Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.  

 

 OR zobrala informáciu na vedomie a doporučila hľadať ďalšie možnosti podania žiadosti.  

2.2. 

Žiadosť Petra Krendželáka a manž. Jany, bytom Za kaštieľom 1307/1/12, Smižany o uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na pozemok pod garážou parc. č. C-KN 1315/112 o výmere 21 m2. 

- stavebná komisia odporúča uzatvorenie kúpnej zmluvy po predchádzajúcej kontrole plnenia si daňovej 
povinnosti vo veci dane z nehnuteľnosti 

 

OR súhlasí s odporučením komisie a doporučuje pri splnení daňovej povinnosti predložiť na 

schválenie OZ. 
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2.3. 

Žiadosť Jána Kramarčíka a manž. Drahoslavy, bytom Za kaštieľom 1307/1/36, Smižany o  uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na pozemok pod garážou parc. č. C-KN 1315/113 o výmere 21 m2. 

- stavebná komisia odporúča uzatvorenie kúpnej zmluvy po predchádzajúcej kontrole plnenia si daňovej 
povinnosti vo veci dane z nehnuteľnosti   

 

OR súhlasí s odporučením komisie a doporučuje pri splnení daňovej povinnosti predložiť na 

schválenie OZ.  

 

2.4. 

Žiadosť Petra Krendželáka, bytom Za kaštieľom 1307/1, Smižany o odkúpenie pozemkov  parc. č. C-
KN 1869/1, 1868/1, 1868/2 a E-KN 1863/27,  ktoré sa nachádzajú v susedstve parciel vo vlastníctve 
žiadateľa na Maši v Smižanoch.  

      -   stavebná komisia odporúča predmetnú žiadosť evidovať a zaoberať sa ňou až po schválení 
          zmien a doplnkov ÚPN-O Smižany, v ktorom by bol zapracovaný účel využitia parcely č.  
         C-KN č. 1863/36 a 1863/25 o ktoré žiadateľ žiadal dňa 29. 11. 2012.  
 

OR súhlasí so stanoviskom komisie. 

 

2.5.  

Žiadosť reklamnej spoločnosti Gryf media, s. r. o., so sídlom Pažite 56, Žilina, regionálne zastúpenie 
„Východ“ – Gryf media, Puškinova 2, Košice o prenájom časti pozemku parc. č.  C-KN 1043/1 o výmere 5 
m2 na umiestnenie reklamného zariadenia na dobu 5 rokov. 

      -   stavebná komisia odporúča prenájom predmetnej časti pozemku o  výmere 5 m2 na dobu  
          5 rokov. Stavebná komisia odporúča OZ tento prenájom schváliť ako prípad osobitného  
          zreteľa.  

 

OR súhlasí s prenájmom predmetnej časti pozemku o výmere 5 m2 na dobu 5 rokov 

a doporučuje OZ na schválenie. Do nájomnej zmluvy zapracovať ustanovenie, aby reklamou 

nebola ohrozovaná mravná výchova detí a mládeže. 

 

2.6. 

 Žiadosť Pavla Furíka, bytom Hutnícka 12/17, Spišská Nová Ves o prenájom pozemku za účelom  
podnikateľského zámeru na vybudovanie „zvieracieho cintorína“ na odľahlej ploche o  výmere cca 500  
m2. 

- stavebná komisia neodporúča prenájom pozemku z dôvodu, že požadovaný účel využitia  
      musí byť schválený a určený územným plánom obce.  

OR súhlasí so stanoviskom komisie. Žiadaný pozemok taktiež nie je vo vlastníctve obce.  

 

2.7. 

Žiadosť Mareka Šarišského o prenájom pozemku parc. č. 1720/24 o výmere 5 000 m2 na záhradkárske 
účely. 

- stavebná komisia neodporúča prenájom pozemku z dôvodu existencie inžinierskych sietí  
      a plánovaného rozšírenia IBV. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie.  

 

2.8. 

- odpredaj pozemku pri parc. č. c_KN 2037/157 p. Ľudovítovi Vranovi 
      – stavebná komisia odporúča odpredaj dielov 4 a 5 oddelených z parcely E-KN 2095/1 a  
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        do prenájmu diely 1, 2, 3 oddelené z tej istej parcely. Stavebná komisia odporúča OZ tento  
       predaj a  prenájom schváliť ako prípad osobitného  zreteľa. 
- ved. odd. výstavby informovala prítomných o stave v MŠ na Ružovej ul. v Smižanoch 
      - stavebná komisia zobrala informáciu na vedomie  

 

OR doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odpredaj dielov 4 a 5 a prenájom dielov 

1,2 a 3, ktoré sú oddelené z parcely E-KN 2095/1. 

 

3. Verejná obchodná súťaž 

Dňa 21.1.2013 zasadala komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov na predaj nehnuteľného 

majetku obce – pozemkov vo vlastníctve obce Smižany, ktoré sa nachádzajú v lokalite novej 

individuálnej výstavby v rómskej osade. Tri stavebné pozemky, každý o výmere 405 m2. 

Minimálna cena stanovená obecným zastupiteľstvom za jeden pozemok bola 2 430 Eur. 

Výsledkom výberu najvhodnejšieho návrhu je pridelenie troch stavebných pozemkov týmto 

žiadateľom : 

- parc. č. C-KN 1697/12, Martin Tulian, Zelená 1394/36, Smižany, cena 2 560,- Eur 

- parc. č. C-KN 1697/13, Ján Šarišský, Štrkovec 1429/20, Smižany, cena 2 450,- Eur 

- parc. č. C-KN 1697/14,  Jozef Kotlár ml., Bystrá 640/11, Smižany, cena 2 500,- Eur 

 

OR zobrala informáciu na vedomie 

 

4. Dodatok č. 2 k VZN č. 64 o obecnej polícii v Smižanoch 

 

čl. I 

 
Účel nariadenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť zastupovanie náčelníka Obecnej polície v jeho 

neprítomnosti a ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré môže príslušník Obecnej polície v Smižanoch 
používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona SNR c. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov. 
 

čl. II 

 

článok 9 ods. 2 sa mení a znie: 

Náčelníka  v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície.  

 

článok 25 ods. 3  sa mení a znie: 

 

Okrem rovnošaty príslušníka obecnej  polície, ktorú tvoria výstrojné súčiastky uvedené v §22 ods. 2 
zákona SNR c. 564 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), je oprávnený 

príslušník Obecnej  polície Smižany používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky: 
 

a) polokošeľa svetlomodrej farby. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je 

umiestnený kruhový znak Obecnej polície a nad kruhovým znakom obecnej polície vo vzdialenosti 50 
mm je umiestnený nápis „OBECNÁ POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 4 zákona o obecnej polícii. Na 

ľavej prednej strane je umiestnený identifikačný odznak Obecnej polície obsahujúci nápis „OBECNÁ 

POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 5 zákona o obecnej polícii; 
  

b) vesta tmavomodrej farby. Na pravej prednej strane horného okraja vrecka je umiestnený nápis  
„OBECNÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 5 mm;  
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c) sveter bez identifikačných znakov; 

 
d) zásahová taktická vesta. Na ľavej prednej strane je umiestnený nápis „ OBECNÁ POLÍCIA“ s 

veľkosťou písmen najmenej 5 mm, na ľavej strane je umiestnený identifikačný odznak obecnej polície 

obsahujúci nápis „OBECNÁ POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 5 zákona o obecnej polícii. Na zadnej 
(chrbtovej) časti je umiestnený nápis „OBECNÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm;  

 
f) vesta reflexná žltá s reflexnými prvkami. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „OBECNÁ 

POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.  

 
g) bunda reflexná oteplená žltá s reflexnými prvkami. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis 

„OBECNÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.  

 

čl. III 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému  nariadeniu c. 64 o Obecnej polície  bol vyvesený na 

úradnej tabuli od         2013.  
2. Tento  dodatok  k všeobecne záväznému  nariadeniu bol schválený uznesením ho obecného 

zastupiteľstva v Smižanoch  č.   /2013 dna             2013 a nadobúda účinnosť           2013.  

 

 OR doporučuje OZ dodatok č. 2 k VZN č. 64 schváliť. 

 

5. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy obce Smižany 

 

OR požiadala, aby bol kódex v elektronickej forme zaslaný poslancom obecného 

zastupiteľstva. 

 

6. Termíny zasadnutí OZ v Smižanoch v roku 2013 

Návrh  28.2., 25.4., 19.6., 22.8., 17.10., 12.12. 

 

OR doporučila predložiť OZ na schválenie.  

 

7. Výberové konanie 

Dňa 28.1.2013 sa uskutočnilo otváranie obálok na vypracovanie projektovej dokumentácie 

elektrosiete v lokalite Panský kruh – 1. etapa. Uchádzači mali predložiť cenový návrh na 

vypracovanie projektovej dokumentácie trafostanice, VN rozvodov a NN rozvodov. Termín 

odovzdania dokumentácie je 30.4.2013. Do stanoveného termínu predložili cenové ponuky dvaja 

uchádzači Beprez, s.r.o. ,Spišské Podhradie a Elkostav kM, s.r.o., Smižany. Výhodnejšiu ponuku 

dala spoločnosť Beprez, s.r.o. vo výške 9 172,80  Eur vrátene DPH a komisia ju vyhodnotila ako 

víťaznú. 

OR zobrala informáciu na vedomie a súhlasila s uzatvorením zmluvy o dielo s víťazným 

uchádzačom. 

 

8. Kúpna zmluva na stavebné pozemky 

Do kúpnej zmluvy boli zapracované ustanovenia :  

- V prípade omeškania kupujúceho s platbou kúpnej ceny má predávajúci právo na úroky 

z omeškania v zmysle platnej legislatívy SR a na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % zo súčtu kúpnej 

ceny a príspevku na technickú vybavenosť za každý aj začatý deň omeškania.  
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- V prípade omeškania kupujúcich s platbou kúpnej ceny viac ako 30 dní, má predávajúci právo 

odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

V predkupnom práve je uvedené : 

- Na základe predkupného práva si predávajúci ako oprávnený z predkupného práva vyhradzuje, 

že nehnuteľnosti mu kupujúci ako povinný z predkupného práva ponúkne v pôvodnom stave za 

cenu rovnajúcu sa 90 % súčtu kúpnej ceny a príspevku na technickú vybavenosť podľa tejto 

zmluvy. 

- Predkupné právo si predávajúci ako oprávnený z predkupného práva neuplatní v prípade, že 

kupujúci ako povinný z predkupného práva, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 % 

súčtu kúpnej ceny pozemku a príspevku na technickú vybavenosť.  

 OR zobrala informáciu na vedomie, súhlasila s doplnenými ustanoveniami kúpnej zmluvy 

a doporučila zvolať stretnutie so stavebníkmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Kotrady 

                              starosta  obce 

 

 

 


