
Z á p i s n i c a
z 18. zasadnutia OZ, konaného dňa 25. 8. 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. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2005
6. Schválenie VZN č. 54 o poskytovaní dotácií pre FO a PO
7. Schválenie VZN č. 55 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
8. Zrušenie VZN č. 17 o povoľovaní a prevádzkovaní výherných prístrojov      
9. Stavebné pozemky
10. Diskusia, rôzne
11. Uznesenie
12. Záver

     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom. Na základe návrhu
poslancov bola odsúhlasená zmena programu a to doplnenie o bod 3a/ Diskusia, návrhy
a pripomienky občanov.      
     
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: p. A. Orinčáková, p. J. Svetkovský, p. A. Blašková
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. M. Szitová, p. Ľ. Puškár
- Zapisovateľka: Mgr. Ľ. Frankovičová

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
- správu o plnení úloh podal p. starosta, ktorý informoval o ich priebežnom plnení
- informoval o rokovaní s VSE ohľadom elektrifikácie Košiarneho briežka – je predpoklad  
  realizácie do konca roka 
- rozvíja sa aktívna spolupráca so školským úradom – pracovník školského úradu bude 
  presťahovaný do priestorov Radnice

3a/ Diskusia, návrhy a     pripomienky občanov  
- p. Javorský, predseda Združenia vlastníkov lesa – v marci 2005 podal sťažnosť na oplotenie
okolia domu p. Vernarským na Košiarnom briežku a do dnešného dňa nedostal písomnú
odpoveď
- p. starosta informoval o stave šetrenia – geodet vytýčil hranicu pozemku s ktorou p.
Vernarský nesúhlasí. Viackrát bolo s ním zvolané jednanie, kde p. Vernarský argumentoval
tým, že chráni les. Pri návšteve zástupcov OcÚ p. Vernarský trval na fakte, že pozemok je
jeho. Je za to, aby rozhodol súd. Po každom jednaní bol p. Javorský priebežne informovaný.
- p. Javorský trvá na písomných stanoviskách obce, aby mohol v mene ZVL konať na súde.
Požiadal, aby stavebný úrad vydal rozhodnutie na odstránenie oplotenia.
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- p. Orinčáková – vyjadrila názor, že obec sa nebude súdiť, ale nech p. Vernarský dokazuje
skutkový stav

- Ing. Iľaš, Topoľová ul., - zástupca občanov z časti Nálepkovej a Topoľovej ulice, ktorí
podpísali petíciu, ktorou vyjadrili nesúhlas, aby sa na Nálepkovej ul. v rod. dome č. 30/82
zriadilo pohostinstvo – BISTRO. Sú ústretoví v tom, aby sa v uvedenom dome zriadila
prevádzka na pomoc občanom a nie prevádzka, ktorá ruší susedov a pokoj.  
- p. starosta informoval o nemožnosti zmeniť rozhodnutie podnikať
- p. Orinčáková – poslanci nie sú informovaní o podnikateľskom zámere, o akú prevádzku sa
jedná. Na Nálepkovej ul. je frekventovaná premávka a nie je možné ani zriadiť parkovisko
pred uvažovaným pohostinstvom. 
- Ing. Imre – nedá sa zakázať stavba s podnikateľskou aktivitou. Nie je na to zákon, ktorý by
to obci umožňoval.
- p. Šimonovičová - pracovníčka stavebného úradu podala vysvetlenie k stavbe MUDr. Šveca
na Nálepkovej ul. Stavebné povolenie bolo vydané p. Panákovi. Po jeho smrti manželka
nehnuteľnosť predala p. MUDr. Švecovi a v zmysle stavebného zákona obec nemá právo
zmeniť podnikateľský zámer.   

- Ing. Čekel, ul. Brusník - informoval sa, kedy sa bude realizovať prístupová cesta na túto
ulicu. Cesta je po výkopoch neschodná, nie je zabezpečená dostatočná bezpečnosť občanov –
chýba verejné osvetlenie, po prechode touto cestou sa znečisťujú ostatné komunikácie. 
- p. starosta informoval o sporadických návštevách na Ministerstve výstavby v Bratislave.
Peniaze sú prisľúbené, s realizáciou sa začne v septembri.

- p. Szendrejová, Iliašovská ul., - informovala sa, prečo sa nerealizuje chodník na tejto ulici,
keď bol zaradený medzi investičné akcie. Autobus č. 4 stojí na mieste, kde je plánovaný
chodník, cesta je veľmi frekventovaná a občania sú ohrozovaní.

- p. Pipas, Nálepkova ul. – požiadal znížiť rýchlosť na 40 km/hod. na Nálepkovej ulici.

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- prísľube fin. prostriedkov na realizáciu komunikácie ul. Brusník /september 2005/
- ukončení výstavby oporného múru pri vstupe do garáže OcÚ
- výmene azbestocementových priečok za sadrokartónové v I. pavilóne MŠ na ul. Ružovej
- vyradení MŠ ul. Tatranská zo siete škôl – zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie Ministerstva 
   školstva v Bratislave
- jednaní s riaditeľkou MŠ na ul. Tatranskej – v septembri sa spustí prevádzka a po doručení 
   rozhodnutia z Ministerstva školstva sa uvedená škôlka vyradí zo siete škôl
- MŠ ul. Zelená – prihlásených je 76 detí /3 triedy/ - od 1. 10. 2005 pribudne 1 trieda 
   /poskytnutá strava sa hradí z Úradu práce, soc. vecí a rodiny/
- výmene okien na Radnici – realizuje firma NOVES Sp. Nová Ves
- II. etape regulácie Bystričky od prehrádzky po ul. Smrekovú cez Povodie Bodrogu a 
   Hornádu
- výkupe pozemkov na JAMÁCH – nie je zrealizovaný celý výkup, niektorí vlastníci 
   nesúhlasia s cenou 
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- jednaní s SPP, PVS, VSE – dodávka energií pre priemyselný park. Bola zaslaná objednávka 
   na VSE – vypracovanie projektu pre I. etapu. Finančne sa na uvedenej akcii bude podieľať 
   50 %  VSE a 50 % investor /obec/. Obec podá žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií, 
   nakoľko má všetky podklady pre jej pridelenie.
- oprave strechy na ZUŠ – vyskytujú sa problémy, nedošlo k dohode, nakoľko nikto nechce    
  zobrať na seba hlavný podiel viny. /realizácia ŠL STAV, odvetranie robila iná firma/.   
  Rokovanie sa ukončilo s tým, že sa zrealizuje oprava časti strechy z východnej strany.
- zrealizovaní spevnenia cesty na Košiarny briežok a príprave elektrifikácie

5. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2005
Správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 39 351 tis. Sk, čo je plnenie na 52,1 %.
- Výdavky predstavujú čiastku 22 109 tis. Sk, čo je plnenie na 44,5 %.

6. Schválenie VZN č. 54 o     poskytovaní dotácií pre FO a PO  
- Ing. Imre, hl. kontrolór obce navrhol, aby do predloženého návrhu VZN v čl. 5 bol dopísaný
bod č. 6 v znení: Všetky povinnosti uvedené v bodoch 1 až 5 článku 5 je prijímateľ dotácie
povinný splniť do konca kalendárneho roka. 
- viď uznesenie č. 236/18/2005 – jednohlasne schválené

7. Schválenie VZN č. 55 o     vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov  
- viď uznesenie č. 234/18/2005 – jednohlasne schválené

8. Zrušenie VZN č. 17 o     povoľovaní a     prevádzkovaní výherných prístrojov        
- viď uznesenie č. 246/18/2005 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

9. Stavebné pozemky
- viď uznesenie č. 239/18/2005 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1
- viď uznesenie č. 240/18/2005 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

10. Diskusia
- p. starosta informoval o ponuke zapojiť sa do projektu „Komunikujeme s miestnou
samosprávou elektronicky v regióne východného Slovenska.“ Tento projekt umožní občanovi
komunikovať so samosprávou prostredníctvom internetu. Realizácia bude krytá z európskych
fondov.
- viď uznesenie č. 241/18/2005 – jednohlasne schválené

- p. starosta informoval o potrebe schváliť príplatok za riadenie vedúcim zamestnancom
- viď uznesenie č. 235/18/2005 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

- p. starosta informoval o zmene organizačnej štruktúry v MŠ na ul. Zelenej, ktorá spočíva
v navýšení počtu o jedného pedagogického zamestnanca z dôvodu zvýšenia počtu
prihlásených detí
- viď uznesenie č. 237/18/2005 – jednohlasne schválené

- p. starosta informoval o potrebe schváliť navýšenie pracovného miesta pre opatrovateľskú
službu na plný úväzok
- viď uznesenie č. 242/18/2005 – jednohlasne schválené
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- p. starosta informoval o potrebe schváliť Štatút knižnice
- viď uznesenie č. 238/18/2005 – jednohlasne schválené

Ďalej p. starosta informoval o rokovaniach ohľadom zástavby pri evanjelickom kostole.
Väčšina oslovených súhlasí s výstavbou nákupného centra.
- p. Puškár – chcel informáciu o tom, kto bude investorom a z akých zdrojov bude   
  financovanie
- p. Orinčáková – súhlasí, aby investorom bola obec s tým, že obec bude prevádzkovať toto 
  nákupné centrum
- Ing. Zekucia – doporučil pozrieť využitie a zastavanie takýchto priestorov v iných mestách
a obciach, kde vedeli účelne a efektne poriešiť využitie priestorov 

 Hlasovanie za výstavbu obchodného centra: za 6, proti: 0, zdržal sa: 5 

- p. F. Nálepka ml. – požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Smrekovej – Fitnes centrum. 
P. starosta informoval poslancov o tejto žiadosti. Stanovisko riaditeľky ZŠ Komenského p.
RNDr. Vozárovej je také, že ZŠ Komenského neplánuje túto nehnuteľnosť využívať na
vyučovanie. Je potrebné, aby OZ rozhodlo, resp. uvažovalo o tom, či je v záujme obce
odpredať nehnuteľnosť fyzickej osobe.
- p. Slamený, zástupca starostu – detailnejšie informoval o rozmeroch a využití pozemku
v súčasnosti a o zložitosti prístupu k pozemku.
- p. Orinčáková – doporučuje OZ uvažovať o návrhu odpredať nehnuteľnosť p. Nálepkovi
s tým, aby sa oslovil cirkevný výbor, či nemá záujem odkúpiť pozemok - záhradu

- p. J. Svetkovský – informoval poslancov o ukážke požiarneho zásahu pri príležitosti osláv
125. výročia založenia DHZ v Smižanoch, ktoré sa budú konať 3. a 4. 9. 2005.
Zároveň požiadal o finančný príspevok na túto akciu vo výške 25 000,- Sk.
Hlasovanie za poskytnutie fin. príspevku: za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0

- p. Š. Bartoš – upozornil na nutnú prekládku kanalizácie na Tatranskej ulici pre firmu 
UNI ELEKTRO, nakoľko kanalizácie ide cez súkromný pozemok /3 šachty, z toho jedna je
sústavne nefunkčná/
- poškodený poklop na Tatranskej ulici pred rod. domom č. 68
- informoval sa v akom štádiu je výstavba chodníka na Iliašovskej ulici
- upozornil na narúšanie poriadku na cintoríne
- Ing. Kern, ul. Brusník osadil oplotenie až do cesty
- požiadal o finančné vyčíslenie nákladov týkajúcich sa opráv na radnici – výmena okien, 
  oporný múr
- informoval sa, v akom štádiu sú stavebné práce na ZUŠ – oprava strechy, premaľovanie 
  tried a oprava vonkajšej omietky
- informoval sa, či sú pozemky na výstavbu chát na Košiarnom briežku už odkúpené a 
  vyplatené

- p. A. Blašková – zaujímala sa, prečo sa nerealizuje oprava cesty ul. Brezová – bola 
  plánovaná pred 3 rokmi.
- na cintoríne pred domom smútku je blato – potrebné osadiť obrubníky aj okolo márnice, 
  resp. odpratať blato



- 5 -

- parkovanie áut pred neštátnym zdravotníckym zariadením p. MUDr. Nagy – autá stoja na
ceste, ktorá je v zlom stave a je úzka

- p. Mgr. Ľ. Gregová – upozornila na výrez do asfaltu na ul. Pribinovej pred rod. domom 
   p. Lehotského

- p. Ľ. Puškár – informoval sa, koľko fin. prostriedkov sme dostali z eurofondov a koľko
stálo vypracovanie projektov. Aká je návratnosť financií?
- zaujímal sa, ako pokračuje vybavovanie lokality Panský kruh
- navrhol pri stavebných prácach v obci využívať pracovníkov na aktivačnú činnosť
 
- p. Slamený – požiadal poslancov o súhlas, aby mohol byť p. Sendrej prijatý na dobu určitú /
do konca októbra 2005/ do robotníckeho stavu na OcÚ /obsluha štiepkovača/. 
OZ súhlasilo s prijatím na dobu určitú.
- je potrebné vykonať opravu narušenej kanalizácie – z pekárne a predajne PD Čingov na ul. 
  Tatranskej vyteká do Brusníka
- navrhol prerokovať ďalšie podané žiadosti o pridelenie pozemkov v priemyselnom parku
- podal informáciu o oslavách SNP dňa 27. 8. 2005

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. M. Szitová:

p. Ľ. Puškár:

                                                                                                 Ing. Michal Kotrady
                                                                                                       starosta obce    


