
Z á p i s n i c a
z     20. zasadnutia OZ, konaného dňa 15. 12. 2005 v Smižanoch  

Prítomní: 10 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – strarosta 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. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2006
6. Schválenie VZN č. 56 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 53 o miestnych daniach a miestnom poplatku
8. Schválenie finančnej dotácie pre MHD
9. Schválenie investora pre obchodné centrum
10. Schválenie ručenia pre združenie SEZO 
11. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2005
12. Preschválenie rozpočtu obce na rok 2005 
13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2006
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver
                                    
     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich  programom zasadnutia OZ, ktorý
bol bez pripomienok jednohlasne schválený.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky     
- Návrhová komisia: p. Š. Bartoš, p. J. Svetkovský, Mgr. M. Szitová
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Ing. Š. Zekucia, Mgr. Ľ. Gregová
- 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

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- realizácii cesty na ul. Brusník – kolaudácia 02/06
- príprave elektrifikácie ku chatám na Košiarnom briežku
- odvodnení časti cesty – Lipová ul.
- dokončení kanalizácie na ul. Javorovej
- montáži úsporných žiariviek na ul. P. Suržina – 18 b.j.
- pripravovanej výstavbe bytov nižšieho štandardu v rómskej osade – 16 b.j.
- príprave žiadosti o dotáciu na tieto byty
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5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2006
- p. starosta predložil plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2006, ku
ktorému poslanci nemali žiadne pripomienky
- viď uznesenie č. 266/20/2005 – jednohlasne schválené

6. Schválenie VZN č. 56 o     dani z     nehnuteľností na území obce Smižany  
- predložený návrh VZN č. 56 bol poslancami jednohlasne schválený bez pripomienok
- viď uznesenie č. 264/20/2005 – jednohlasne schválené

7. Dodatok č. 1 k     VZN č. 53 o     miestnych daniach a     miestnom poplatku  
- informáciu k dodatku č. 1 k VZN č. 53 podal p. starosta. Zo strany poslancov nebol daný
žiadny pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh.
- viď uznesenie č. 265/20/2005 – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

8. Schválenie finančnej dotácie pre MHD
- p. starosta informoval o žiadosti SAD – KDS a.s. Košice o finančnú dotáciu na MHD linky
č. 4
- viď uznesenie č. 269/20/2005 – jednohlasne schválené

9. Schválenie investora pre obchodné centrum
- p. starosta poskytol informáciu, za akých podmienok bude predaný pozemok na výstavbu
nákupného centra 
- p. Orinčáková – informovala sa, či kupujúci predložil finančné krytie stavby
- Ing. Zekucia – nesúhlasí s cenou pozemku – obec má možnosť navýšiť cenu. Navrhuje, aby
v zmluve bolo zapracované, že v prípade nezrealizovania výstavby nákupného centra
pozemok vrátia obci. Ak sa kupujúci rozhodne previesť pozemok na tretiu osobu, je potrebné
doplatiť 5 000,- Sk/m2.
- viď uznesenie č. 271/20/2005 – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 4  

10. Schválenie ručenia pre združenie SEZO 
- p. starosta informoval o potrebe schváliť ručenie obce Smižany pre združenie SEZO-Spiš
k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Jedná sa o sumu 751 108,- Sk.
- viď uznesenie č. 263/20/2005 – jednohlasne schválené

11. Plnenie rozpočtu za 3. štvrťrok 2005
Správu o čerpaní rozpočtu za 3. štvrťrok predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 57 907 tis. Sk, čo je plnenie na 76,7 %.
- Výdavky predstavujú čiastku 55 181 tis. Sk, čo je plnenie na 73,6 %.

12. Preschválenie rozpočtu obce na rok 2005 
- p. starosta informoval o potrebe preschváliť rozpočet za rok 2005 v príjmovej a výdavkovej
časti zo 75 511 tis. Sk na 76 064 tis. Sk.
- p. Orinčáková – požiadala o vysvetlenie, z akého dôvodu došlo k navýšeniu v položke mzdy
správa o 503 tis. Sk na osobný príplatok
- p. starosta vysvetlil, čo tento osobný príplatok zahŕňa
– Ing. Zekucia -  mzdy zamestnancov OcÚ predstavujú cca 10 % z celkových výdavkov

rozpočtu obce, má pocit, že mzdy majú klesajúci trend. Požiadal pripraviť správu, v ktorej
bude vyčíslený pomer miezd a príjmov obce.
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- Ing. Imre – má pocit, že na každom úseku je poddimenzovaný počet pracovníkov
- viď uznesenie č. 273/20/2005 – za: 6, proti: 0, zdržal sa: 4

13. Schválenie rozpočtu obce na rok 2006
- návrh rozpočtu obce na rok 2006 bol prerokovaný v komisiách OZ, v OR a v obecnej
školskej rade. Po stanoviskách hlavného kontrolóra obce a predsedu finančnej komisie je
návrh schváliť rozpočet na r. 2006 ako vyrovnaný vo výške 79 736 tis. Sk v príjmovej
a výdavkovej časti. 
- p. Svetkovský – informoval sa, či suma  290 tis. Sk nie je príliš vysoká na nákup výpočtovej
techniky
- viď uznesenie č. 274/20/2005 – za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2

14. Diskusia
- p. F. Nálepka – informoval sa, čo je s investorom na Jamách
- Mgr. Ľ. Gregová – zaujímala sa, či sa niečo urobilo s výrezom na ceste pred p. Lehockým
na Pribinovej ul., 
- informovala sa, či je možné znížiť poplatok za psa na sídlisku /malé psy/
- predniesla návrh Ing. Lorka – predsedu fin, komisie, ktorý doporučil schváliť odmeny pre
starostu obce a zástupcu starostu vo výške 25 % na rok 2006
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 3
- p. Ľ. Puškár – navrhol zriadiť oplotenie od parkoviska k cintorínu
- p. Š. Bartoš – upozorniť občanov, aby sneh z dvorov nevyvážali na cestu, ktorá sa stáva
neprejazdná
- Mgr. M. Szitová – informovala sa, či sa uvažuje s umiestnením kontajnerov na triedený
odpad pri činžiakoch na Rázusovej ul.

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

Overovatelia zápisnice: 
                                                                                               Ing. Michal Kotrady
Mgr. Ľ. Gregová:                                                                         starosta obce 

Ing. Š. Zekucia:


