
Z á p i s n i c a
z     21. zasadnutia OZ, konaného dňa 9. 2. 2006 v Smižanoch  

Prítomní: 12 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce
                  občania

P r o g r a m :
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej 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. Zloženie sľubu poslanca OZ
6. Voľba predsedu komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2005 /IV. štvrťrok 2005/
8. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2005
9. Stavebné pozemky
10.Schválenie štúdie rekonštrukcie „Kaštieľa“ a urbanistickej štúdie priemyselného ekoparku
11.Schválenie povodňového plánu obce
12.Diskusia
13. Uznesenie
14.Záver

     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na
základe návrhu p. Slameného bola odsúhlasená zmena programu a to doplnenie o bod 5a/
Diskusia, návrhy a pripomienky občanov.

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- Návrhová komisia: Ing. Lorko, Mgr. Gregová, p. Ľ. Puškár
- Volebná komisia: p. Š. Bartoš, p. A. Orinčáková, p. J. Svetkovský
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. Szitová, p. A. Blašková
- Zapisovateľka: J. Loyová

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:
- podaní žiadosti na Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja o dotáciu na technickú infraštruktúru
  pre nájomné byty – 16 b.j.
- podaní žiadosti na Úrad splnomocnenkyne vlády o preplatenie projektovej dokumentácie na
  nájomné byty
- podaní žiadosti na MVaRR o preplatenie projektovej dokumentácie na Územný plán zóny 
  Pánsky kruh
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- podpise zmluvy s VSE – výstavba trafostanice, VN a NN vedenia na Košiarnom briežku
- príprave dokumentácie na rekonštrukciu „Kaštieľa“ – boli predložené 2 alternatívy
- vypísaní výberového konania vo Vestníku verejného obstarávania – výstavba nájomných 
   bytov – 16 b.j. 
- pripravovanom vypísaní výberových konaní vo Vestníku verejného obstarávania na tribúnu, 
  cesty a „Kaštieľ“
- prehratí súdneho sporu vo veci „Pánsky kruh“ – obec požiada Slov. pozemkový fond  
  o odkúpenie pozemku, je potrebné doložiť znalecký posudok, GP a územný plán

5. Zloženie sľubu poslanca OZ
     - Smrťou p. J. Bendžalu zanikol mandát poslanca OZ. Ako ďalší v poradí, ktorý získal vo
voľbách najviac hlasov bol Mgr. Michal Bartoš. Po písomnom oslovení oznámil prijatie
funkcie poslanca OZ a zároveň zložil zákonom predpísaný sľub.  

5.a/ Diskusia, návrhy a     pripomienky občanov.  
- p. Ján Beck – informoval sa, či nie je možné po dohode s p. Jánom Bartošom vytvoriť
pohrebnú skupinu, ktorá by za poplatok odniesla rakvu s nebohým k hrobu v prípade, že sa
nenájde nikto z rodiny
- navrhol zaoberať sa problémom prebytočných žetón na likvidáciu TKO. Nespotrebované
žetóny z jedného roka sa prenášajú do druhého a tým vzniká prebytok.
- p. Jozef Grečko – naniesol pripomienku k neskorému rannému vypínaniu verejného
osvetlenia 
- p. Novotný – ako zástupca nájomníkov 18 b.j. na ul. P. Suržina predniesol žiadosť
o znovuprerokovanie výšky nájmu, ktoré sa im zdá príliš vysoké. Výška nájmu nezodpovedá
štandardu v bytoch v ktorých je plieseň, krivé podlahy a ďalšie nedostatky. Informoval sa, či
je možné v zmluve uviesť predkupné právo na odkúpenie bytu v prípade odpredaja týchto
bytov.      

6. Voľba predsedu komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a     šport  
Za predsedníčku volebnej komisie bola zvolená p. Orinčáková. 
      – P. starosta podal návrh na zaradenie p. Mgr. Michala Bartoša ako člena do komisie pre
rozvoj kultúry, vzdelávania pre mládež a šport.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1
     - P. starosta podal návrh, aby za predsedu komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre
mládež a šport bola zvolená Mgr. M. Szitová. 
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2005 /IV. štvrťrok 2005/
Správu o čerpaní rozpočtu za rok 2005 predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 76 870 tis. Sk, čo je plnenie na 101,1 %.
- Výdavky predstavujú čiastku 50 325 tis. Sk, čo je plnenie na 99,9%.

8. Správa hlavného kontrolóra obce o     výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2005  
- Správa HK o výsledkoch kontrolnej činnosti bola vopred písomne zaslaná všetkým
poslancom.
P. kontrolór zodpovedal na podané otázky zo strany poslancov.                 
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- p. Svetkovský – objasnil nedostatok týkajúci sa nezhody medzi zapísanými km a skutočnou
dĺžkou trasy, ktorá bola uskutočnená požiarnym vozidlom. Zároveň informoval o vykonanej
náprave.
- p. Orinčáková – informovala sa, aké boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov
- p. Slamený – podal stanovisko k prevýšenej spotrebe nafty u AVIE, ktorá vykonáva
separovaný zber. K nadspotrebe dochádza hlavne kvôli tomu, že vozidlom sa jazdí väčšinou
na I. prevodovom stupni. Doporučil vykonať prelitrovanie, alebo skonštatovať, že táto
nadspotreba u AVIE pre separovaný zber je v poriadku.  
- p. Mgr. Bartoš – doporučil prijať návrhy na riešenie uvedeného problému, prípadne prijať
smernicu o spotrebe pohonných hmôt
- Ing. Imre – podotkol, že v ZŠ Komenského ul. nebolo robené výberové konanie na projekt
TERMOKLIMA – modernizácia kotolne a termoregulácia ústr. vykurovania budov

   9. Stavebné pozemky  
- viď uznesenie č. 289/21/2006 – jednohlasne schválené
- viď uznesenie č. 290/21/2006 – jednohlasne schválené
- viď uznesenie č. 292/21/2006 – jednohlasne schválené

- predaj pozemku v priemyselnej zóne pre firmu FSNV Mlynská 39, Sp. N. Ves
- Ing. Zekucia – cena, za akú sa tento pozemok predáva sa mu zdá nízka, doporučil do ceny
pozemku započítať réžiu obce /mzdu pracovníka/
- doporučil na pozemok zriadiť vecné bremeno, aby nedošlo k predaju inej osobe 
- p. Svetkovský – navrhol do zmluvy uviesť termín začatia a ukončenia výstavby haly
- Mgr. Bartoš – zaujímal sa, akými činnosťami sa zaoberá firma FSNV Sp.N.Ves, akú má
zamestnanosť, ako sú zapracované mzdy pracovníkov obce do ceny pozemku, cena 100,-
Sk/m2 nie je adekvátna súčasným podmienkam, doporučil uzatvárať zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve.
Ďalej sa informoval, kedy obec požiada o zriadenie priemyselného parku.

- viď uznesenie č. 294/21/2006 – za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1

10.Schválenie štúdie rekonštrukcie „Kaštieľa“ a     urbanistickej štúdie priemyselného       
       ekoparku  
- p. starosta informoval o štúdii vypracovanej Ing. arch. Pastiranom, ktorá má 2 alternatívy
a týka sa rekonštrukcie a využitia „Kaštieľa“.
1. alternatíva rieši reprezentačné priestory a turistickoinformačnú kanceláriu
2. alternatíva: zmenšené reprezentačné priestory + apartmán + turistickoinformačná kancelária

- Mgr. Bartoš – zaujímal sa, na aké komerčné účely sa budú využívať tieto priestory
„Kaštieľa“, či sú vypracované ekonomické prepočty týkajúce sa návratnosti vynaložených
nákladov na rekonštrukciu
- p. Nálepka – podporil projekt rekonštrukcie „Kaštieľa“ – v obci chýbajú priestory pre
občanov na usporiadanie rodinných osláv
- p. Svetkovský – je potrebné rekonštruovať túto historickú budovu, v obci chýbajú
reprezentačné priestory
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- Ing. Lorko – vyjadril názor, že historickú obecnú budovu je potrebné zachrániť bez ohľadu
nato,  či obec prenájmom priestorov bude na nej zarábať  
- Ing. Zekucia – predniesol myšlienku zriadiť v týchto priestoroch denný stacionár pre
starších

Hlasovanie za 1. alternatívu rekonštrukcie „Kaštieľa“ bez apartmánov:
- viď uznesenie č. 284/21/2006 – za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1

- p. starosta informoval o vypracovanej štúdii priemyselného ekoparku, ktorú spracoval Ing.
arch. Burák 
- p. Orinčáková – doporučila k žiadosti o pozemok v priem. parku doložiť zo strany
záujemcu správu o podnikateľskom zámere a zamestnanosti
- viď uznesenie č. 286/21/2006 – jednohlasne schválené

11.Schválenie povodňového plánu obce
- Z dôvodu zmeny legislatívy p. zástupca starostu informoval o vypracovaní nového
povodňového plánu obce. 
- Ing. Lorko – ako pripomienku k povodňovému plánu obce uviedol, že prioritne v zátopovej
zóne by mali byť uvedené rodinné domy a až potom vyliatie potoka na Jankovu osadu 
- Ing. Zekucia – informoval o zatrávňovaní svahov poľnohospodárskym družstvom, ktoré
majú nad 10 º
- p. Orinčáková – vyjadrila nespokojnosť s II. etapou regulácie Bystričky – podľa jej názoru
aspoň dno potoka by bolo potrebné spevniť 
- viď uznesenie č. 285/21/2006 – jednohlasne schválené

12. Diskusia
- p. starosta – informoval o požiadavke Okresného súdu v Sp. N. Vsi vykonať po 4 ročnom
volebnom období voľbu prísediacich na okr. súde. Zároveň informoval o ukončení práce p. A.
Zumerlingovej, ktorá už nemá záujem pokračovať v ďalšom volebnom období. 
- p. Orinčáková – navrhla schváliť p. Jolanu Szitovú, ktorá po oslovení súhlasila s návrhom. 
- viď uznesenie č. 283/21/2006 – jednohlasne schválené

- p. Svetkovský – informoval o prejednaní priestupku na oddelení životného prostredia OcÚ
s rodičmi detí, ktoré poškodili kôš na psie exkrementy. Rodičom bola uložená fin. náhrada
škody vo výške 1 560,- Sk. Zároveň doporučil uviesť v Sm. hlásniku iniciálky detí, ktoré
škodu spôsobili. 
Ďalej navrhol prehodnotiť výšku odmeny pre p. Teplanovú, ktorá na vysokej úrovni
spracováva internetovú stránku obce.

- p. Slamený – informoval o požiadavke polície na poskytnutie priestorov za účelom
vykonávania výsluchov v obci. Obec im poskytne priestory bývalej čakárne Dr. Nagy + jeden
počítač. 
Zároveň podal informáciu o zvyšovaní nedoplatkov za likvidáciu TKO hlavne u Rómov.

- p. Orinčáková – navrhla v súvislosti s podávaním žiadosti o nájomné soc. byty v rómskej
osade zaradiť do losovania iba tých uchádzačov, ktorí majú voči obci vyrovnané všetky
poplatky a dane   
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- Ing. Lorko, ako predseda finančnej komisie podal návrh na vyplácanie zálohových odmien
starostovi a zástupcovi starostu pre r. 2006
- viď uznesenie č. 287/21/2006 – za: 10, proti: 1, zdržal sa: 1
- p. Svetkovský – doporučil prehodnotiť výšku odmien pre poslancov OZ a navrhol vyplácať
štvrťročné odmeny pre hlavného kontrolóra
- p. Orinčáková – vzhľadom k tomu, že navýšenie odmien pre poslancov OZ a odmeny pre
hlavného kontrolóra spôsobia zásah do rozpočtu, doporučuje oba návrhy prejednať v OR

- Ing. Kotrady – informoval o požiadavke občanov Smižian zriadiť v obci detské jasle. Po
rokovaní s Dr. Šefčíkovou z oddelenia školstva v Sp. Novej Vsi nie je problém umiestniť deti
v jasliach v Sp. Novej Vsi, ale mesto požaduje fin. dotáciu od obce. Mesto prispieva na 1
dieťa fin. prostriedkami vo výške 74,1% z celkových nákladov, zvyšok 25,9 % prispieva
rodič.
- p. Orinčáková – nedoporučila poskytovať fin. dotácie obce na dieťa, ktoré chcú rodičia
umiestniť v jasliach
- Ing. Zekucia, Mgr. Szitová – doporučili riešiť situáciu zriadením jaslí v obci v rámci
materskej školy 

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

                                                                                                         Ing. Michal Kotrady
                                                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. M. Szitová:

p. A. Blašková:  


