
Zápisnica z     37.zasadnutia OR  
konaného dňa 11.04.2013 v     Smižanoch  

Prítomní: Ing. Kotrady, Mgr. Szitová, Ing. Zekucia, Ing. Dobšinská, 
Ing.Dudžáková
Neprítomní: p. Orinčáková , Mgr. Trošanová – ospravedlnené

1. Digitalizácia miestneho kina  

Starosta obce informoval OR o tom, že kiná prechádzajú na digitálny systém. Ak naše kino
neprejde  na  digitálny  systém  nebude  môcť  ďalej  premietať  filmy,  ktoré  sú  vo  väčšine
distribuované v novej digitálnej forme. Je vyhlásená výzva, ktorú vypísal audiovizuálny fond,
kde  obec  môže  požiadať  o   dotáciu   50%  obstarávacej  ceny  premietacej  techniky,
s podmienkou   spolufinancovania   10 %   z   rozpočtu  projektu  a  zvyšok  je  možné   získať
( z audiovizuálneho fondu) ako pôžičku so splatnosťou na  3 roky. Do projektu  sa môžeme
prihlásiť v štyroch termínoch: 
28.01. – 18.02.2013,  01.03. – 15.04.2013,  01.05. – 19.08.2013,  01.09. – 14.10.2013.
Starosta obce navrhuje obecnej rade, aby odporúčala  OKC Smižany požiadať o dotáciu.

Mgr. Sitová: koľko finančných prostriedkov budeme potrebovať?
Starosta obce: nevieme, záleží od projektu odporúčam , aby OKC vypracovalo žiadosť, aby
sme vedeli akú výšku potrebujeme, aká bude spoluúčasť, aby sa obecné zastupiteľstvo mohlo
rozhodnúť.
Mgr.  Sitová:  je  tam  nejaké  obmedzenie  akou  výškou  sa  bude  projekt  podporovať,  koľko
projektov podporia napr. v Košickom kraji?
Starosta obce: neviem, v materiáloch to nie je uvedené.
Ing. Zekucia: som zdesený, ja som si myslel, že máme digitálne kino, že pri rekonštrukcii za
niekoľko miliónov korún sa to poriešilo.
Starosta  obce:  pri  rekonštrukcii  sa  stroje  nemenili,  riešilo   sa  len  elektrická  inštalácia
k premietacím  prístrojom.  Pri  rekonštrukcii  KD  sme  realizovali  osvetľovaciu,  divadelnú
a zvukovú techniku vrátane mixažného pultu.
Ing. Zekucia: nech sa teda požiada o dotáciu.
Mgr. Sitová: nech sa pripraví žiadosť, aby sme vedeli koľko prostriedkov budeme potrebovať.
Projekt budeme robiť vo vlastnej réžii?
Starosta obce: žiadosť bude pripravovať obecné kultúrne centrum vo vlastnej réžii
Mgr. Sitová: potom sa obecné zastupiteľstvo rozhodne.

Obecná rada odporúča pripraviť žiadosť.

2. Etický kódex voleného predstaviteľa obce  

Už sme ho predkladali, dávame ho znova na pripomienkovanie.

Ing.Zekucia: môžete ho poslať emailom, aby sme si po mohli pozrieť a ešte prosím poslať aj
etický kódex zamestnancov, aby sme si to mohli prečítať a dať prípadné pripomienky.
Mgr. Sitová: kódex je kódex, ty dávaš sľub poslanca občanom Smižian a ten je podstatný.
Ing. Zekucia: zaujíma ma aký kódex bude mať p. Šarišský.
Mgr. Sitová: kódex sa nemusí prijať.
Starosta  obce:  prepošleme  vám  obidva  kódexy(  kódex  voleného  predstaviteľa  a kódex
zamestnanca obce).

Obecná rada berie informáciu o obidvoch kódexoch na vedomie.



3. Zásady odmeňovania poslancov  

Predkladáme vám na základe uznesenia  obecného zastupiteľstva č.  313/24/2012 návrh na
zásady odmeňovania poslancov.
V pôvodnej smernici  mesačná odmena neuvoľnenému poslancovi pozostáva:
a) zo základnej odmeny vo výške 2,6 . 0,3 /12 x priemerná mzda zamestnanca
v národnom hospodárstve SR vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena zahŕňa prácu na zasadnutiach komisie
pri obecnom zastupiteľstve.
b) z odmeny za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 27,- €
c) z odmeny za účasť na zasadnutí obecnej rady vo výške 27,- €
Členovi  komisie  obecného  zastupiteľstva  z  radov  občanov   patrí  odmena  za  každý  rok
volebného obdobia vo výške 33,- €.

Navrhované zmeny: poslancovi patrí za výkon funkcie:
• základná odmena za výkon činností vyplývajúcich z mandátu poslanca štvrťročne vo

výške 100,00 €,  
• odmena za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 25,00 €,

• predsedu  komisie  odmena  za  každú  účasť  na  zasadnutí  komisie  pri  obecnom
zastupiteľstve vo výške 12,00 €,

• člena  komisie  odmena  za  každú  účasť  na  zasadnutí  komisie  pri  obecnom
zastupiteľstva vo výške 10,00 €,

• odmena za každú účasť na zasadnutí obecnej rady vo výške 20,00 €.

• členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov, ktorého zvolilo obecné 

zastupiteľstvo za člena komisie pri obecnom zastupiteľstve, patrí odmena za účasť na 
zasadnutí komisie vo výške 10,00 €.

Starosta obce: taký je návrh, ktorý v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva spracovala
prednostka obce. Treba sa na to pozrieť, na obecnom zastupiteľstve, prípadne na obecnej rade
a povedať pripomienky.
Mgr. Sitová: ako si prišla na tieto sumy?
Prednostka:  Vychádzala  som  z rozpočtu  schváleného  na  tento  rok.  Mojím  cieľom  bolo
diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť, ktorú vykonávajú pre obec. Pri poskytovaní
odmien sa bude prihliadať na to, aké úlohy plní poslanec a koľko času venuje výkonu svojej
funkcie. 
Mgr. Sitová: argument, že sa treba zmestiť do rozpočtu nie je pre mňa relevantný.
Prečo si znížila sumy za účasť na obecnom zastupiteľstve  a obecnej rade?
Prednostka: podľa mňa je OR  poradný orgán, OZ je to ktoré nesie zodpovednosť, preto som
to chcela takto diferencovať.
Mgr. Sitová: ale prečo si znížila obecné zastupiteľstvo o 2 eurá?
Prednostka: pretože sme pridali odmenu členom komisií a predsedom komisií a  držala som sa
sumy v rozpočte.
Ing. Zekucia: chápem podstatu rozdelenia, kto pracuje viac, má mať viac zaplatené.
Mgr. Sitová: máš prepočty z čoho si vychádzala?
Prednostka: samozrejme.
Mgr. Sitová: môžeš nám ich poslať emailom?
Prednostka: áno, prepošlem vám to.

Obecná rada zobrala návrh zásad odmeňovania poslancov na vedomie. Konečné rozhodnutie
je kompetenciou poslancov obecného zastupiteľstva.



4. VZN o     vyradení obecného centra voľného času ( CVČ)  

Starosta informoval. V stredu dňa 9.4.2013 zasadala obecná školská rada na ktorej sme  dve
hodiny riešili tému obecného centra voľného času, zazneli tu rôzne návrhy, niektoré boli za
zrušenie obecného CVČ, niektoré boli proti zrušeniu obecného CVČ. Obecná školská rada
prijala dohodu, aby OcÚ pripravil koncepciu činnosti existujúcich CVČ v obci, a aby sa na
aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva neprejednávalo VZN o zrušení obecného CVČ.
Pripravená  koncepcia  sa  prejedná  v školskej   komisii,  v obecnej  školskej  rade.  Aj  pri
vyradzovaní školských zariadení nastala legislatívna zmena. Už to nie je jeden rok, ale pokiaľ
obec požiada o vyradenie CVČ, Ministerstvo školstva SR sa vyjadrí do 60 dní.
Ing. Dobšinská: odporúčam, aby sa na príprave koncepcie zúčastnili aj ekonómky a na tom
budem trvať.
Starosta obce: nie je to problém, chceme tam prizvať aj riaditeľky základných škôl, školský
úrad, oddelenie školstva a cestovného ruchu.
Ing. Dobšinská: ekonómky pripravujú rozpočet, oni majú najpresnejší prehľad, koľko financií
ide do školstva (školskej oblasti v obci– CVČ, materské školy, školské jedálne, školské kluby
detí, a ZUŠ).
Ing. Zekucia: ja nepôjdem proti obci ani proti deťom, nech sa dohodnú pani riaditeľky, preto
som za to, aby sa vytvorila koncepcia, ja ako poslanec som na obecnej školskej rade  nemal
všetky informácie, ale chcem aby peniaze išli na činnosť, nie na byrokratické administratívne
účely, najlepšie by bolo, keby sme mali jedno CVČ, ale to sa asi nepodarí.
Mgr. Sitová: tam ide o to, že zákon sa zmenil v neprospech detí nad 15 rokov, predtým mali
finančné prostriedky, teraz nemajú nič. 
Dôležitá vec a to chcem aby bolo v zápise je, že pani predsedníčka obecnej školskej rady mi
zavolala dopoludnia, aby som o 16,00 hod. prišla na zasadnutie obecnej školskej rady a ja
som bola v Bratislave. Takto sa to nedá robiť. Trvám na tom, aby takéto vážne stretnutia boli
oznámené aspoň týždeň vopred.
Som za, aby sa pani riaditeľky stretli, aby sa dohodli na koncepcii centier voľného času v
obci,  ale  s tým,  aby  sme  nedávali  finančné  prostriedky  na  obecné  centrum voľného času
nedávali. Bolo by tretie v obci.  Dávam návrh, aby sa prijalo uznesenie, aby obecné CVČ od
1.7. bolo bez činnosti, nebude funkčné, aj keď ho nevyradíme.
Ing.  Zekucia: ja som chcel  včera počuť,  koľko peňazí  ide na činnosť.  Mám skúsenosť,  že
tréneri  detí  futbalového  družstva,  zháňajú  sponzorské,  aby  mohli  deťom  kúpiť  keks  či
malinovku. Aký je tvoj názor ako starostu na obecné centrum voľného času.
Starosta obce: ja som za zachovanie obecného centra voľného času.  My sme do teraz na
obecné CVČ  z rozpočtu nedávali nič.
Ing. Zekucia: úlohou obce je dozerať komu sa  peniaze dajú a ako sa použijú.
Mgr. Sitová: na každé dieťa prišli finančné prostriedky, tak ich treba  pre deti použiť.
Ing.  Dobšinská:  v obci  máme  dve  centrá  voľného  času.  Ďalej  máme  kvalitnú  základnú
umeleckú školu. Do tejto oblasti (záujmová činnosť) možno zaradiť aj činnosť Telovýchovnej
jednoty Smižany. To znamená, že mimoškolská činnosť detí je pokrytá. Ale v činnosti centier
voľného času nemá čo robiť školské vzdelávanie.
Ako sa prerozdelia peniaze si vykonzultujú  pani riaditeľky spracovaním koncepcie.
Aj , štát má len jeden balík peňazí, a čo štát urobil v oblasti financovania všetkých detí od 5
do 15 rokov v CVČ?  – prerozdelil len existujúci balík peňazí, s tým, že znížil koeficient. Aj my
v obci musíme počítať  len s tým balíkom peňazí čo máme a ktorý sa z roka na rok zmenšuje –
podielové dane nám medziročne klesajú cca o 6 %.

Obecná rada súhlasí  s tým, aby sa pripravila koncepcia  činnosti  CVČ a aby sa zastavila
činnosť CVČ od 1.7.2013.
Návrh  VZN č.  104  rada  odporúča  prejednať  na  zasadnutí  OZ  po  spracovaní  koncepcie,
stanoviskách komisie  pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport a obecnej školskej
rady.



5. Záverečný účet obce a     rozpočtové opatrenia  

Starosta informoval. Záverečný účet obce  je už na úradnej tabuli aj na  webovom sídle. Zajtra
by pani auditorka mala doniesť záverečnú správu. 17.4. bude zasadať finančná komisia, 22.4.
(pondelok) by sme sa stretli  o 18,30, potom sa k tomu vrátime. Rozpočtové opatrenia budú
prejednané na finančnej komisii, vrátime sa k nim na obecnej rade.

Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.

6. Stavebná komisia zasadala 3.4.2013  

1. Pozvanie zástupcu firmy Ronar, s. r. o., Kmeťova 24, Košice na stavebnú komisiu. Táto
firma zneškodnila azbestocementové materiály z objektu MŠ Ružová v Smižanoch
- stavebná komisia vypočula zástupcu firmy Ronar s.r.o. (subdodávateľ dodávateľskej firmy
RESTAV s.r.o. Žilina, ktorá začala rekonštruovať MŠ Ružovú ). Zástupca firmy Ronar s.r.o.
vzniesol požiadavku na doplatok za odstránenie azbestocementových stien vo výške 10000,- €
bez DPH. Na základe informácie Ing. Baginovej, tieto práce vrátane naviac prác, boli obci
Smižany  vyfakturované  firmou  Restav,  s.r.o.,  ktorá  bola  víťazom  verejnej  súťaže  na
predmetnú stavbu a investor (obec Smižany) za tieto vyfakturované práce zaplatil. 

Starosta obce: z našej strany neexistuje možnosť kompenzácie tejto straty firme Ronar, s.r.o.
Mgr. Sitová: reálne to vykonali oni a nedostali zaplatené, dávali niečo na súd?
Starosta obce: nie.  My sme s nimi nemali  žiadnu zmluvu, oni mali zmluvu s bratislavskou
firmou, ktorá bola ešte ďalším medzičlánkom medzi nimi a firmou RESTAV s.r.o.
Mgr. Sitová: vzhľadom na legislatívu zo strany obce nemôžeme nič urobiť.

Obecná rada vzala informáciu na vedomie.

2. Žiadosť Dušana Nováka, Košiarny briežok 703/5, Smižany o zámenu pozemku pri Kolibe 
na Košiarnom briežku.
- stavebná komisia neodporúča zámenu pozemkov a na zastavané plochy a plochu, ktorá je
oplotená v blízkosti chaty odporúča uzavrieť nájomnú zmluvu, prípadne odkúpiť pozemok v
termíne najneskôr  do 30.  4.  2013.  Stavebná komisia  sa  touto problematikou zaoberala  na
svojom zasadnutí 23. 11. 2011, kde p. Novák prehlásil, že si veci ohľadom stavebného úradu
dá do zákonného stavu najneskôr do konca roka 2011, čo sa do dnešného dňa neuskutočnilo. 

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

3.Žiadosť Jany Pechovej, Za mostom 812/4, Smižany o súhlas k predaju pozemku parc. č. C-
KN 1697/103 na brata Adama Pechu. 
-stavebná komisia neodporúča vydať súhlas obce s predajom pozemku Jany Pechovej bratovi
Adamovi Pechovi a odporúča vrátiť pozemok obci v súlade s kúpnou zmluvou.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

4.Dodatočné vysporiadanie – predaj pozemku pod bytovým domom súp. č. 99 na ul. Pavla
Suržina č. 5, parc. č. C-KN 280/16 vlastníkom bytov a nebytových priestorov.
-stavebná komisia odporúča dodatočné vysporiadanie pozemku pod bytovým domom súp. č.
99 podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v cene 5,00 €/m2(podľa platného VZN)
plus DPH.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.



5.Rôzne – diskusia

1.1 Požiadavka Pavla Brandobúra a spol. o odpredaj časti pozemku parc. E-KN č. 1772 v
lokalite Jamy o výmere 4473 m2 v podiele 1/2 t.j. 2236,5 m2.Jedná sa o sumu 7423,82 €.
-Stavebná komisia odporúča odkúpenie pozemku a postupuje finančnej komisii vyčlenenie
finančných prostriedkov na tento účel.

Ing. Zekucia: treba sa vrátiť k výzve na cezhraničnú spoluprácu, čerpanie je len na úrovni
40%, treba sa na to ešte raz pozrieť.
Starosta obce: sledujeme to, teraz tam nie je taká výzva, budeme sa tým zaoberať.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.2  Žiadosť  Ing.  Štefana  Vereša  o  odkúpenie  pozemku  o  výmere  cca  33  m2a prenájom
pozemku o výmere 30 m2 v blízkosti rekreačnej chaty na Košiarnom briežku.
-Stavebná  komisia  odporúča  predaj  pozemku  a  prenájom pozemku  následne  po  odkúpení
pozemku.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.3  Žiadosť  Emila  Samka  o  zhovievavosť  pri  výzve  na  vrátenie  pozemku  parc.  č.  C-
KN2037/156 s prísľubom, že okamžite si vybaví stavebné povolenie a začne stavať.
-Stavebná komisia odporúča vypracovať dodatok ku kúpnej zmluve, v ktorom bude uvedený
záväzný termín na vybavenie stavebného povolenia a začatie výstavby do 31. 3. 2014. 

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.4. Žiadosť Martina Tuliana o odkúpenie pozemku o výmere 35 m2odčleneného z parc. č.
1720/80 v k. ú. Smižany
-Stavebná  komisia  odporúča  vyzvať  žiadateľa  o  doplnenie  účelu  využitia  požadovaného
pozemku.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.5.  Žiadosť Ing. Bartalského o odkúpenie pozemku vedľa rekreačnej  chaty na Košiarnom
briežku o výmere 25 m2
-Stavebná komisia odporúča predaj pozemku v cene 32,- €/m2bez DPH.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.6.Žiadosť  obyvateľov  bytových  domov  na  Rázusovej  ul.  č.  6  a  8  o  povolenie  na
vybudovanie detského ihriska na obecnom pozemku
-Vzhľadom na  to,  že  k  povoleniu  drobnej  stavby musí  stavebník  mať  vzťah  k  pozemku,
stavebná  komisia  odporúča  prenájom  pozemku  pod  požadovanými  drobnými  stavbami  v
sadzbe  0,10  €/m2ročne.  Stavebná  komisia  zároveň  odporúča  ponúknuť  na  odpredaj  celý
pozemok parc. č. 1315/3 v k. ú. Smižany. V prípade záujmu o odkúpenie pozemku je možnosť
účasti zástupcov obce na schôdzi spoločenstva za účelom objasnenia výhod, resp. nevýhod
odpredaja pozemku.

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.7.  Žiadosť  Milana  Franka,  Zelená  39,  Smižany o  vybudovanie  prístupového  mosta  cez
otvorený kanál k rodinnému domu



-obec nebude realizovať prístupový most, nakoľko prístup k rodinným domom pre autá jez
ul.  Hornádskej.  Stavebná  komisia  odporúča  vybudovanie  prístupu  na  vlastné  náklady
žiadateľa, pričom jeho realizácia je možná na základe povolenia stavebného úradu. 

Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.

5.8  Informácia  o  príprave  verejného  obstarávania  na  realizáciu  Stavebných  úprav  MŠ na
Ružovej ul. v Smižanoch – I. pavilón a Hospodársky pavilón
-stavebná  komisia  odporúča  vyzvať  projektanta,  aby  skontroloval,  či  v projektovej
dokumentácii nie sú nejaké viditeľné nezrovnalosti oproti skutočnosti a ak sa zistia, upraviť
výkaz  výmer  v  rámci  reklamácie.  Zároveň  stavebná  komisia  odporúča  stretnutie  k
podmienkam súťaže.

Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.

5.9 Vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou na Maši
-stavebná komisia odporúča vysporiadanie pozemkov v cene 1,00 €/m2podľa uznesenia OZ
č. 456/30/2010, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu. 

Požiadavka p. Čikovského o odstránenie panelov spod mosta na Iliašovskej ulici
-prednostka úradu informovala prítomných, že touto požiadavkou sa zaoberala obecná rada
dňa 27. 3. 2013, kde starosta obce informoval členov rady, že má dohodnuté stretnutie so
zástupcom PHaB za účelom vyriešenia tohto problému.

Starosta obce: už som rozprával s pánom Čubanom, v najbližších dňoch dohodnem stretnutie,
pôjdeme sa tam pozrieť.
Ing. Zekucia: je potrebné dať úlohu pánovi Kandríkovi spraviť fotografie aké sú prietokové
prierezy, aby bolo zdokumentované aké budú rozdiely pri zdvihnutej hladine po búrke, dať to
na mierku a uvidíme koľko priestoru zostáva.

7. Návrh na informačnú tabuľu  

Dostali  sme list  od pána Dzureja na vyhotovenie informačnej  tabule.  Navrhuje  obecnému
zastupiteľstvu vyhotoviť informačnú tabuľu richtárov, predsedov a starostov Obce Smižany.
Vo  svojom návrhu  má  zachytených  predsedov  od  roku  1645  až  po  súčasnosť,  avšak  pri
niektorých chýba funkčné obdobie (roky vo funkcii).  Kronika obce od roku 1942 do roku
1960 nebola písaná. Taktiež v kronikách písaných vdp. dekanom Matúšom Pajdušákom nie sú
niektoré obdobia podchytené. Skúsime zistiť údaje cez štátny archív, prípadne konzultovať
tieto údaje so žijúcimi pamätníkmi.  Odpísal som mu, že je to zaujímavý návrh, budeme sa
tým zaoberať. Potrebujeme to zmapovať, nie všetky informácie sú dostupné.

Ing. Zekucia: toto by malo byť vo vnútri nie vonku.
Starosta obce: áno,  vo vnútri, niečo podobné má aj Spišská Nová Ves.
Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.

Ing. Zekucia:bol za mnou predseda urbariátu a požiadal ma, aby som predniesol žiadosť na
odpustenie dane urbariátu. Chce s tým prísť aj na zastupiteľstvo. Je to otázka budúceho roka,
jedná sa o 3000 EUR, s tým, že tieto financie by sa účelne využili na zalesňovanie, nakupovali
by  sa sadenice, veľa ničí zver, nelegálny výrub a ten les slúži všetkým občanom Smižian.
Ing. Dobšinská: nie je možné odpustiť daň, zákon to neumožňuje, je to možné len  nejakou
dotáciou. Z pohľadu samosprávy nie je šanca investovať do súkromných lesov, ale z pohľadu
obce má obec udržiavať životné  prostredie.
Ing. Zekucia: zalesňujeme aj na jeseň aj na jar, je  to nákladné.
Mgr. Sitová: musíme zalesňovať Slovensko.



Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.

8. Vyradenie majetku obce  
Na základe návrhu likvidačnej komisie  vám predkladáme návrh na vyradenie majetku. Jedná
sa  o drobný  hmotný  majetok  v obstarávacej  cene  78,68   EUR,  majetok  v operatívno  –
technickej evidencii v hodnote 607,92 EUR.
Mgr. Sitová: bola tam komisia, videla to kontrolórka?
Ing. Dobšinská: áno

Obecná rada zobrala vyradenie drobného hmotného majetku na vedomie

Ďalej predkladám návrh na vyradenie dlhodobého nehmotného majetku  v hodnote 5.467,97
EUR.  Toto pôjde do zastupiteľstva. Jedná sa o vyradený softvér. ŠJ Komenského ul. chce
vyradiť nefunkčný miesič. Oprava je nerentabilná, v roku 2010 bol pri záplave zatopený.
Mgr. Sitová: nedá sa to upgradovať?
Starosta obce: skončila tam platnosť licencie.
Mgr. Sitová: skontroluje to kontrolórka

Obecná rada súhlasí s vyradením majetku obce.

9. Rôzne  
Starosta  obce  podal  informáciu  o uskutočnenej  kontrole  z Ministerstva  pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka  na ZŠ Komenského. Na úrade prebehla kontrola žiadosti o platbu, poistenie
budov  ,  riešenie  škodovej  udalosti  v roku  2010,  monitorovacie  správy.  Na  tváre  miesta
prebehla  obhliadka  –  v škole,  ŠJ,  školskom  klube,  kotolni.  Zaujímali  sa  o úspory  na
vykurovaní, ktoré sú v súlade s plnením  zmluvných podmienok. Kontrolóri napísali stručnú
správu bez závad. 
Termín najbližšieho zasadnutia obecnej rady – 22.4.2013 o 18,30 hod.

Mgr. Sitová: už je stanovený termín pojednávania s p. Šarišským?
Starosta obce: nie, dali sme rozpor aj so sumou 1.569,66 EUR, termín ešte nie je stanovený.
Mgr.  Sitová:  dala  opätovnú  som  požiadavku,  aby  išla  anketa(dotazník)o využití  denného
stacionára do hlásnika, či by bol zo strany občanov Smižian záujem o denný stacionár pre
starších občanov alebo by lepšie vyhovoval domov dôchodcov.
Starosta obce: JUDr. Vozárová má za úlohu zmapovať situáciu.
Mgr. Sitová: budeme mať z toho výstup?
Starosta obce: áno.
Ing. Dobšinská: pýta sa starostu obce či ZMOS dáva návrhy, respektíve jedná s ministerstvom
ohľadom financovania CVČ; má totiž informáciu, že ZMOS by mal predložiť  návrh na zmenu
a usilovať o túto zmenu  financovania centier voľného času.
Starosta obce: teraz by sme to mali prejednávať.
Ing. Zekucia – za miestny urbariát dáva návrh resp. požiadavku na poskytnutie úľavy na dani
z nehnuteľnosti pre miestny urbariát, aby sa tieto finančné prostriedky použili na zakúpenie
sadeníc  stromov.  Ťažba  v smižianskych  lesoch  nie  je,  nie  sú  zisky.  V podstate  ťažíme  len
kalamitu. Nevyplácame podiely. Všetky peniaze investujem do zalesňovania, ale aj tak je to
málo.
Starosta  informoval  -  náčelník  obecnej  polície  rozdelil  VZN  č.  101  o ochrane  verejného
poriadku, pripravil samostatné VZN č. 103 o zákaze používania alkoholických nápojov, máme
pripravené VZN č. 102 o používaní pyrotechniky a VZN č. 104 o vyradení CVČ. Tieto VZN sú
zverejnené na úradnej tabuli, ak by boli pripomienky, tak by sme ich zapracovali.

Zapísala : Ing. Mária Dudžáková

Ing. Michal Kotrady
     starosta obce


