
Z á p i s n i c a
zo 17. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 6. 2005 v Smižanoch

Prítomní: 11 poslancov – viď prezenčná listina
                 Ing. Michal Kotrady – starosta obce

P r o g r a m :
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
5. Stavebné pozemky
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2005
7. Odsúhlasenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s investorom
8. Vyradenie MŠ a ŠJ na ul. Tatranskej
9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2005 a správa hlavného kontrolóra o výsledku kontrol za
I. polrok 2005
10. Uznesenie
11. Záver

     V úvode p. starosta obce privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.
Navrhol vypustiť bod č. 8 Vyradenie MŠ a ŠJ na ul. Tatranskej, nakoľko minister školstva
v uvedenej veci ešte nerozhodol a doplniť bod č. 9 Diskusia.
Takto navrhnutý program aj s pripomienkami bol jednohlasne schválený.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: p. T. Bendžala, p. Š. Bartoš, Mgr. M. Szitová
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. F. Nálepka, Mgr. Ľ. Gregová
- Zapisovateľka: J. Loyová     

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
Kontrolu plnenia úloh vykonal p. starosta, ktorý informoval o:
- schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2004
- navýšení rozpočtu pre ZŠ na ul. Komenského
- výmene svietidiel verejného osvetlenia
- vypracovaní kúpnych zmlúv na predaj a vysporiadanie pozemkov
- zriadení záložného práva na stavbu Bytový dom 18 b. j.
- úprave platu pre p. zástupcu starostu
- dofinancovaní ZUŠ D. Štraucha
- zrealizovaní komunikácie na ul. Zelenej
- príprave štúdie zastavania pozemku parc. č. 1030, 1033 polyfunkčnými domami
- zverejňovaní mien tých, ktorí vytvárajú skládky odpadu a neplatia poplatky za odpad – nie 
  je možné zverejniť tieto mená, je možné uviesť tých, ktorí zaplatili poplatky
- potrebe zrealizovať oplotenie na MŠ ul. Zelená z dôvodu krádeže
- vypísaní výberového konania na riaditeľku MŠ ul. Zelená



- potrebe navýšiť stav o 1 pedagogickú pracovníčku v MŠ ul. Zelená
- náplni práce nového zamestnanca oddelenia podnikania a ŽP
- úprave platu riaditeľky ZŠ Komenského ul. – momentálne je príplatok za riadenie určený
pevnou sumou, je potrebné ho určiť percentuálne

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- výkupe pozemkov v lokalite JAMA – je pripravený návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre
strojársku firmu TP real, s.r.o. Švábovce, ktorá požiadala o vysporiadanie pozemkov v termíne do
15. 7. 2005. V I. etape by táto firma mala zamestnať 75 pracovníkov a v II. etape 105
pracovníkov.
- spracovávaní štúdie priemyselného parku Ing. arch. Burákom
- príprave podania žiadosti o fin. prostriedky na zriadenie priemyselného parku až do výšky 
  70 % cez ministerstvo hospodárstva  
- rokovaní so Slov. vodohospodárskym podnikom ohľadom II. etapy regulácie Bystričky
- výmene svietidiel v obci
- realizovaní osvetlenia pri nových bytových domoch na ul. P. Suržina firmou LBS Sp. Nová 
  Ves
- zrealizovaní komunikácie na ul. Zelenej
- oprave autobusovej zastávky na ul. Tatranskej

5. Stavebné pozemky
- viď uznesenia č. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230/17/2005 – jednohlasne schválené 
- viď uznesenie č. 232/17/2005 – jednohlasne schválené. V zmluve o budúcej kúpnej zmluve je
potrebné uviesť, že k celkovej cene budú pripočítané priame náklady obce vynaložené na
prípravu priemyselného parku.  

6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2005
Správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 19 532 tis. Sk, čo je plnenie na 28,0 %.
- Výdavky predstavujú čiastku 8 917 tis. Sk, čo je plnenie na 19,5 %.

7. Odsúhlasenie zmluvy o     budúcej kúpnej zmluve s     investorom  
- viď uznesenie č. 232/17/2005 – jednohlasne schválené

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2005 a správa hlavného kontrolóra o výsledku 
    kontrol za I. polrok 2005
- hlavný kontrolór obce predložil plán kontrol na II. polrok 2005, ktoré budú zamerané na:
- kontrolu použitia dotácií poskytnutých právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce
- kontrolu uplatňovania zákona NR SR č. 523/2003 o verejnom obstarávania
- vykonávanie následnej finančnej kontroly vybraných finančných operácií
- kontrolu spotreby pohonných hmôt služobných motorových vozidiel
- kontrolu evidencie majetku v ZŠ na ul. Komenského
- kontrolu dodržiavania § 152 – stravovanie zamestnancov zák. 311/2001 Z.z. Zákonníka 
  práce a evidenciu stravných lístkov
- kontrolu dodržiavania § 4 – daň za ubytovanie VZN Obce Smižany č. 53 o miestnych 
  daniach a miestnom poplatku



- kontrolu Výnosu MPSVaR o poskytovaní dotácií /dotácie na stravu, školské potreby 
   a štipendiá pre detí v hmotnej núdzi/
- kontrolu aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa 
  a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z.
- kontrolu návrhu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce na r. 2006 - 2008

- hlavný kontrolór obce predložil správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2005
Bola vykonaná kontrola:
- použitia finančných dotácií spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
- dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
  a uplatňovanie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
- evidovania a vybavovania sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
- dokladovej inventarizácie a evidencie majetku Obce Smižany k 31. 12. 2004
- dodržiavania VZN č. 17/95 o povoľovaní a prevádzkovaní výherných hracích prístrojov na 
   území obce Smižany 
- dodržiavania záverečnej v pohostinstvách a reštauračných zariadeniach v intraviláne obce
     - p. Slamený – informoval o potrebe k vyúčtovaniu cestovného priložiť správu zo služobnej
cesty a ku každému cestovnému dokladu priložiť fotokópiu technického preukazu
     - p. Svetkovský – požiadal predložiť správu o opatreniach na odstránenie zistených
nedostatkov 

9. Diskusia, návrhy poslancov
- p. starosta informoval o spracovanej štúdii zástavby pri evanjelickom kostole polyfunkčnými
domami. Uvedenú štúdiu spracovali Ing. arch. Pastiran a Ing. arch. Jaško a má 2 alternatívy:
I. alternatíva – polyfunkčné domy rozdelené do 4 celkov – 1 celok 200 m2
II. alternatíva – nákupné stredisko o rozlohe 840 m2 /3 podlažná budova, ktorá sa bude smerom
k evan. kostolu znižovať na dvoj, prípadne jednopodlažnú budovu/ + 300 m2 menšie prevádzky.
Tento pozemok je v obci jediný, ktorý budú slúžiť architektonicky občanom aj návštevníkom.

- p. Svetkovský – podporil výstavbu polyfunkčných domov pred výstavbou nákupného centra
- Mgr. Szitová – navrhla uvažovať s výstavbou nákupného centra v priemyselnej zóne
- p. Orinčáková – upozornila na skutočnosť, že v blízkosti sa nachádza evan. kostol  
  a požiadala p. starostu o prečítanie zámeru investora
- p. Bendžala – navrhol zverejniť v Smižianskom hlásniku prípadne na internete anketu, aby 
  sa občania vyjadrili či už pre 1. alebo 2. alternatívu
  zároveň sa informoval, do akého termínu budú naďalej umiestnené dočasné predajné búdky 
  na trhovisku
- p. Orinčáková – požiadala dať príkaz na odstránenie predajne na trhovisku p. Voľanskému

Hlasovanie poslancov:
za I. alternatívu /polyfunkčné domy/ - za: 3, proti: 4, zdržal sa: 3
za II. alternatívu /nákupné centrum/ - za: 5, proti: 5, zdržal sa: 0
Hlasovaním nebol nadpolovičnou väčšinou hlasov prijatý žiadny návrh.

- p. starosta požiadal poslancov, aby v rámci svojho obvodu zistili názory občanov, aby sa
vyjadrili, či sú skôr za prvú alebo druhú alternatívu.



- p. starosta informoval o potrebe preschváliť rozpočet obce na rok 2005 a to:
- navýšenie položky na nákup pozemkov
- navýšenie položky mzdy a odvody
- navýšenie pre ZŠ ul. Komenského na úhradu cestovných nákladov žiakov 
- hardverové a softwerové vybavenie obecného úradu
- viď uznesenie č. 221/17/2005 – jednohlasne schválené

- p. starosta informoval o ponuke firmy SOFTIP, ktorá zabezpečuje hardverové a softwerové
vybavenie obecných úradov, pretože sa špecializuje na verejnú správu. 
V súčasnosti má obecný úrad zakúpené programy od firmy IVES a od Ing. Maršálka, ktoré nie sú
veľmi vyhovujúce /zdĺhavá tlač dokladov v pokladni/.

- p. starosta informoval o žiadosti o fin. príspevok vo výške 5 000,- Sk na Turnaj starších pánov
vo futbale a 5 000,- Sk na Medzinárodný turnaj mladších žiakov v Maďarsku
- viď uznesenie č. 231/17/2005 – jednohlasne schválené

- p. Andrassy, občan Smižian, požiadal zaradiť komunikáciu na ul. Novej do plánu inv. akcií 
- p. Bendžala – podotkol, že pracovná náplň vedúcej životného prostredia a podnikania zahŕňa
v prevažnej väčšine školskú činnosť, ďalej podnikateľskú a ani v jednom bode nie je uvedené
životné prostredie. Informoval sa, kto má zodpovednosť za životné prostredie?
Chýba spoluprácu so Spoločným školským úradom.
Zaujímal sa, kto má kontrolovať školské jedálne, hlavne či sú dodržiavané normy.
- p. Bartoš – informoval sa, kedy bude zrealizovaná elektrifikácia na Košiarnom briežku /
pridelené pozemky na výstavbu rekreačných chát/.
- p. Svetkovský – upozornil na vytvárajúce sa skládky odpadu v obci 

     V závere zasadnutia boli prijaté jednotlivé uznesenia, ktoré predložila návrhová komisia.

                                                                                                 Ing. Michal Kotrady
                                                                                                      starosta obce

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Ľ. Gregová:

p. F. Nálepka: 


