
Z á p i s n i c a
z     24. /mimoriadneho/ zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 7. 2006 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. Schválenie územného plánu zóny Panský kruh
4. Schválenie VZN č. 57 k ÚP – Z Panský kruh Smižany
5. Návrhy poslancov a diskusia
6. Uznesenie 
7. Záver

      V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý
bol jednohlasne schválený.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: Mgr. M. Szitová, p. A. Blašková, p. F. Nálepka
- Overovatelia zápisnice: p. J. Svetkovský, p. Š. Bartoš
- Zapisovateľka: Mgr. Ľ. Frankovičová

3. Schválenie územného plánu zóny Panský kruh
- informáciu o predchádzajúcich rokovaniach vo vzťahu k územnému plánu poskytol p.
starosta. Predniesol pripomienky občanov, podal informáciu o stanoviskách všetkých
dotknutých inštitúcií, ktoré boli oslovené a požiadané o stanoviská k ÚP – Z Panský kruh.
Zároveň informoval o tom, že všetky pripomienky boli prerokované a akceptované.

- p. Slamený – informoval sa, aké budú rozvody verejného osvetlenia a rozhlasu – vzdušné
alebo v zemi, doporučil do územného plánu dopísať slovo v zemi a navrhol zrušiť plánované
pieskoviská na Panskom kruhu.

- Ing. Lorko – vyjadril nespokojnosť so zvedením dažďovej kanalizácie do Bystričky a na
Iliašovskú ulicu, pretože celá Iliašovská ul. a následne na to aj priľahlé ulice sa budú
pravidelne topiť. Nevidí to ako šťastné riešenie a navrhol nasmerovať väčšiu časť prívalovej
dažďovej vody na Jankovú osadu. Zároveň požiadal o naplánovanie rekonštrukcie Iliašovskej
ul. a to rigolov a prístupových mostíkov k rodinným domom.

- viď uznesenie č. 320/24/26 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1  

4. Schválenie VZN č. 57 k     ÚP – Z     Panský kruh Smižany  
- viď uznesenie č. 321/24/2006 – jednohlasne schválené
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5. Návrhy poslancov a     diskusia  
- p. starosta informoval o uvoľnení garsónky na ul. Pavla Suržina č. 3/3 v 9 b.j. a na návrh
sociálno-bytovej komisie a OR doporučil ju prideliť p. Stanislavovi Grečkovi ml., bytom
Nábrežná 5/62 Smižany.
- viď uznesenie č. 322/24/26 – jednohlasne schválené
 
- p. Svetkovský – požiadal o finančný príspevok na rekonštrukciu fasády evanjelického
kostola, nakoľko vznikli neplánované náklady pri rekonštrukciu. Zároveň bola prečítaná aj
písomná žiadosť farského úradu evan. cirkvi o fin. príspevok vo výške 60 000,- Sk.
- Mgr. M. Bartoš – doporučil schváliť finančný príspevok, nakoľko je to dominanta obce,
ktorá vytvára aj jej celkový vzhľad 
- viď uznesenie č. 323/24/26 – jednohlasne schválené

 - p. Svetkovský – informoval o vyvŕtaní studne v areáli požiarnej zbrojnice a požiadal
o zakúpenie čerpadla na čerpanie vody z tohto zdroja

- Ing. Lorko – doporučil, aby sa vodou z tejto studne zásobovalo aj ihrisko TJ pri
zrealizovaní rozvodov pod cestou na ul. Štefánikovej

- Ing. Zekucia – navrhol zvolať rokovanie so starostami a poslancami obcí, ktorých kat.
územie spadá do rekreačného územia Slovenský raj vo veci vyberania vstupného
v Slovenskom raji
- Mgr. M. Bartoš – podporil návrh Ing. Zekuciu, pretože vyberať 3 x poplatok za vstup do
Slovenského raja je nelogické. 
- viď uznesenie č. 324/24/26 – jednohlasne schválené.

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

Overovatelia zápisnice:
                                                                                                 
p. J. Svetkovský:                                                                          Ing. Michal Kotrady
                                                                                                           starosta obce  
p. Š. Bartoš


