
Z á p i s n i c a
z     22. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 4. 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, 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 Dodatku č.1 k pracovnému poriadku
6. Stavebné pozemky
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky záverečného účtu obce za rok 2005
8. Návrhy poslancov a diskusia
9. Uznesenie
10.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 4a/ Návrhy
a pripomienky občanov.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: Ing. Zekucia, p. J. Svetkovský, Mgr. M. Bartoš
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. Orinčáková, p. Nálepka
- 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: 
- rekonštrukcii podkrovia Radnice – z dôvodu predaja budovy SLSP v Smižanoch je návrh
ponúknuť im priestory Radnice a to kanceláriu školského úradu a hlavného kontrolóra. Následne
tieto kancelárie budú presťahované do novovytvorených v podkroví.
- asfaltovaní ulíc Brusník a Jabloňová – následne sa uskutoční kolaudačné konanie  
- zasadnutí obecnej povodňovej komisie /5. 4.2006/ - Povodie Bodvy a Hornádu plánuje vyčistiť
prehrádzku, uvažujú s reguláciou Brusníka poza poľnohospodárske družstvo a opravou II. časti
regulácie Bystričky
- podanej žiadosti o výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu, ktorú Ministerstvo výstavby
a reg. rozvoja posúdilo kladne



Na túto akciu bola vypísaná verejná súťaž. Súťažné podklady vyzdvihli 3 firmy. Cenové ponuky
predložila firma VK STAV Sp. N. Ves a firma IGLASS Sp. N. Ves, ktorá sa stala víťazom
súťaže. 
- zaslaní žiadosti na MVaRR o dotáciu na infraštruktúru k náj. bytom
- kladnom posúdení žiadosti o preplatenie projektu na nájomné byty
- aktivačnej činnosti na obecnom úrade – sú zamestnaní 70 pracovníci a 4 koordinátori
- výberovom konaní na funkciu vedúci finančného oddelenia – zo strany zamestnanca bol k 18. 4.
2006 ukončený pracovný pomer
- rokovaní s dodávateľom ohľadom opravy strechy na ZUŠ /investor sa nedostavil/. Firma Vráb
dala cenovú ponuku, no nedala záruku za vykonané práce z dôvodu nedostatočného sklonu
strechy. Z toho dôvodu budú oslovené ďalšie firmy.

4.a/ Návrh a     pripomienky občanov  
- p. František Nálepka, zástupca občanov bývajúcich na ul. Slov. raja – naniesol problémy
obyvateľov tejto ulice – z dôvodu premávky ťažkých motor. vozidiel po tejto ceste praskajú
rodinné domy, je zvýšený hluk, v zime pri údržbe tejto cesty je posypový materiál na chodníku
a dochádza k hrdzaveniu oplotení rod. domov. Keďže sa jedná o štátnu cestu, je problém
s uprataním posypového materiálu v jarných mesiacoch.
- p. Tomáš Čech – vyjadril nespokojnosť s uprataním cesty Slov. raja od posypového materiálu,
z dôvodu zvýšenej premávky nepočujú vysielanie obecného rozhlasu, požiadal obmedziť
premávku pre kamióny a znížiť rýchlosť na 40 km/hod. Na ulici sú upchaté kanály /zaliate
asfaltom/, vytvárajú sa mláky na chodníku. Na chodníku pred pohostinskými zariadeniami
parkujú autá a vodiči nie sú postihovaní. Na križovatke /na trojuholníku/ chýbajú prechody pre
chodcov.
- p. Orinčáková – na základe prednesených požiadaviek doporučila zvolať rokovanie
s dotknutými orgánmi
- Mgr. M. Bartoš – k objasneniu situácie na ul. Slov. raja uviedol, že projekt južného obchvatu
stojí 4,5 mil. Sk, čo je v vylúčené. Parkovanie na chodníku mot. vozidlami je možné poriešiť
osadením dopravnej značky. 
- p. Andrassy, obyvateľ ul. Nová – po vypočutí problémov týkajúcich sa ul. Slov. raja podotkol,
že mohlo sa im zabrániť, keby obec v minulosti súhlasila so severným obchvatom obce.
Opätovne požiadal, aby sa OZ zaoberalo asfaltovaním ulice Nová, ktorá je hlavne v čase dažďov
neprejazdná, pretože voda z Tatranskej ulice steká na ulicu Novú. Zároveň poskytol
fotodokumentáciu ulice. 

5. Schválenie Dodatku k     pracovnému poriadku  
- p. starosta informoval o vypísaní výberového konania na funkciu vedúci finančného oddelenia
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Do výberového konania zaslali
prihlášky 2 uchádzačky, ktoré boli vylúčené pre nesplnenie podmienok. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o účtovnícku prácu, bolo doporučené vypísať nové výberové
konanie s požiadavkou ukončeného stredného vzdelania ekonomického smeru. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku zamestnancov
obce.
- Mgr. M. Bartoš  - nesúhlasil s tým, aby vedúca fin. oddelenia mala stredoškolské vzdelanie, je
potrebné mať vysokoškolské vzdelanie a taktiež na oddelení evidencie obyvateľstva a soc. vecí
doporučil výlučne vysokoškolské vzdelanie.



Ďalej sa informoval, koľko pracovníkov pracuje v knižnici, keď je tam vedúca knižnice.
- p. Slamený – informoval o tom, že vedúci oddelenia pre životné prostredie a podnikanie ani
v jednom bode pracovnej náplne nemá spomenuté životné prostredie a taktiež nemá skúšky na
bezpečnostného a požiarneho technika 
- Ing. Lorko – keďže je problém nájsť odborníka s vysokoškolským vzdelaním, ktorý by robil
účtovnícku prácu, doporučil, aby bolo umožnené prihlásiť sa do výberového konania aj
záujemcom so stredoškolským vzdelaním ekonomického smeru 
- p. Orinčáková – vyslovila nespokojnosť so zamestnávateľom, ktorý umožnil pracovníkom
študovať na vysokej škole, ale nezvyšujú si kvalifikáciu vo svojom odbore. 
- Ing. Zekucia – doporučil návrh Dodatku č. 1 k pracovnému poriadku schváliť. Zároveň navrhol
prijať p. Hricovú na funkciu vedúcej finančného oddelenia a na oddelenie bytového hospodárstva
prijať novú silu.
- viď uznesenie č. 298/22/2006 – za: 9, proti: 1, zdržal sa: 2

6. Stavebné pozemky
- viď uznesenia č. 302/22/2006 – 305/22/2006 – jednohlasne schválené

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky záverečného účtu obce za rok 2005
Stanovisko hlavného kontrolóra obce a predsedu finančnej komisie k záverečnému účtu obce
Smižany za rok 2005 poslanci obdržali písomne. 
- p. Orinčáková – požiadal vysvetliť, ako je možné, že obec eviduje nedoplatky za nájom a za
užívanie verejného priestranstva. V tom prípade už mala byť ukončená nájomná zmluva.
- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, za čo obec eviduje nedoplatky pri predaji pozemkov a prečo
nevymáha vymožiteľné pohľadávky ako sú poplatky z reklamy, za alkoholické a tabákové
výrobky.
Zároveň požiadal pripraviť do budúceho zasadnutia OZ správu o vymožených pohľadávkach
a spracovať návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.
- Ing. Lorko, predseda fin. komisie konštatoval,  že čerpanie rozpočtu za r. 2005 bolo v norme
i keď došlo v priebehu roka k jeho preschvaľovaniu.
Zároveň poukázal na niektoré chyby pri postupoch účtovania, ktoré zapríčinili nesprávne
vykázané zostatky niektorých účtov. Z uvedeného dôvodu navrhol v súvislosti s pripravovanými
personálnymi zmenami na finančnom oddelení zabezpečiť riadnu inventarizáciu všetkých účtov.
Agenda týkajúca sa majetku je spracovaná dobre.
Zároveň podal návrh na preúčtovanie prebytku hospodárenia obce za rok 2005 do rezervného
fondu a zisk z podnikateľskej činnosti preúčtovať na účet nerozdeleného zisku, neuhradenej straty
z minulých rokov.
V závere doporučil OZ účtovnú závierku obce Smižany za rok 2005 schváliť.
- Ing. Imre, hlavný kontrolór obce – podal návrh na odpredaj reziva za trhovú cenu. Obec má
zbytočné zásoby a rezivo nie je uložené na bezpečnom mieste.
- p. Slamený – doporučil odpredať rezivo, ktoré je uskladnené na MIJAVE /65 m3/. 
- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, či je dohoda s dodávateľom, že obec poskytne drevo na
výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu
- Ing. Imre – upozornil, že prebytok z rozpočtu nie je možné preúčtovať na kapitálové výdavky
- viď uznesenie č. 300/22/2006 – jednohlasne schválené



8. Návrhy poslancov a     diskusia  
- p. starosta – informoval o uvoľnenom 1-izbovom byte č. 6/1 v 18 b.j.
- viď uznesenie č. 297/22/2006 – jednohlasne schválené

- p. starosta – informoval o žiadosti ZŠ Komenského ul. o fin. príspevok na realizáciu lapača
tukov, z dôvodu upchávania kanalizácie odpadom zo školskej jedálne
- p. Slamený – navrhol v 1. etape zrealizovať lapač tukov a následne v 2. etape vykonať
rekonštrukciu kanalizácie
- Ing. Imre – v prípade realizácie lapača tukov je potrebné navýšiť kapitálové výdavky pre školu
- p. Orinčáková – informovala sa, či si škola vedie sama účtovníctvo ak má právnu subjektivitu
 - Mg. M. Bartoš – doporučil, aby škola zrealizovala lapač tukov a obec rekonštrukciu
kanalizácie
- Ing. Lorko – doporučil schváliť realizáciu lapača tukov
- viď uznesenie č. 299/22/2006 – jednohlasne shválené

- p. Orinčáková – doporučila uvažovať s rozšírením cesty na ul. Smrekovej, požiadala
pracovníkmi na aktivačnú činnosť zhotoviť prepusty z cesty na ul. Smrekovej do Bystričky

- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, či sa uvažuje s opravou chodníka na ul. Rázusovej č. 5 a 7 a
parkoviska pred bytovkami Rázusova č. 3 a 5, v akom štádiu je oprava strechy ZUŠ, poukázal na
zverejnený článok v Korzári týkajúci sa ZUŠ. Vyjadril nespokojnosť s tým, že obec preťahovala
kolaudáciu ZUŠ. Ďalej sa zaujímal, ako pokračujú práce na územnom pláne zóny „Pánsky kruh“
a komu už boli odpredané pozemky v lokalite „JAMA“.
- Informoval sa o možnosti zorganizovať beh ulicami Smižian /máj 2006/, nakoľko bol oslovený
p. Sumerlingom.

- p. Blašková – v súvislosti s kolaudáciou ZUŠ sa informovala v ktorom roku bola skolaudovaná
radnica. Budovala bola daná do prevádzky bez kolaudačného rozhodnutia.

- p. Nálepka – požiadal vyspraviť jamu na ceste – Tomášovská ul., upozornil na upchatý kanál
pri podjazde a vyvážanie odpadu

- Mgr. M. Szitová – naniesla požiadavku MŠ ul. Zelená  na výmenu okien za plastové, chýbajúce
oplotenie MŠ ul. Zelená, informovala o nepomere spotreby vody MŠ a ZŠ ul. Zelená /spoločný
vodomer/

- p. Blašková – požiadala opraviť chodník ul. Staničná smerom ku stanici vrátane žľabovky

- p. Svetkovský – požiadal opraviť retardér na Pribinovej ul., upozornil na chýbajúci poklop pri
p. Jurčišinovi

- p. Š. Bartoš – poškodená dopravná značka pri p. Komarovi ul. Nová a z ul. Podjavorinskej na
ul. Tatranskú, sypanie odpadu obyvateľmi Podjavorinskej ul. na medzu,, prepadávanie asfaltu na
Tatranskej ul., požiadavka zvýšiť múrik na cintoríne smerom od parkoviska



- Mgr. Gregová – požiadala umiestniť 2 koše na psie výkaly na Pribinovu ul. a osadiť chýbajúcu
dopravnú značku z Okružnej ul. na ul. Hviezdoslavovu, naniesla požiadavku občanov Okružnej
ulice – menej soliť komunikáciu
- Ing. Zekucia – doporučil zverejniť oznam v Sm. hlásniku o platnosti pravidla pravej ruky
v cestnej premávke
- p. Puškár – navrhol zmeniť nestránkový deň z utorka na piatok
- Ing. Zekucia – navrhol celkom zrušiť nestránkový deň a v rámci investičných akcií v obci
uprednostniť opravy komunikácií pred ostatnými investičnými akciami
- p. Slamený – informoval o vytekaní kanalizácie do Brusníka a prichytení mládeže políciou,
ktorá porozbíjala svietniky na cintoríne
- p. starosta – informoval o požiadavke denníka Spišské hlasy finančne prispieť na
sponzorovanie exkluzívnej návštevy majstra sveta vo futbale, Brazílčana EDÚ-a v termíne od 25.
do 31. 5. 2006
- p. Puškár – informoval sa, či sa bude upravovať Smižiansky kanál 

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

                                                                                     

Overovatelia zápisnice:                                                                     Ing. Michal Kotrady
                                                                                                                 starosta obce
p. A. Orinčáková:

p. F. Nálepka:


