
Z á p i s n i c a
z     25. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. 8. 2006 v Smižanoch  

Prítomní: 10 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 za I. polrok 2006
6. Stavebné pozemky
7. Schválenie koncepcie rozvoja obce Smižany v oblasti tepelnej energetiky
8. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2006
9. Návrhy poslancov a diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Na návrh p. Nálepku bola odsúhlasená zmena programu a to doplnenie o bod 4a/ Návrhy
a pripomienky občanov.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: p. A. Orinčáková, p. F. Nálepka, Mgr. Ľ. Gregová
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. M. Szitová, p. Ľ. Puškár
- Zapisovateľka: Mgr. Ľ. Frankovičová

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
- Kontrolu plnenia úloh vykonal p. starosta, ktorý informoval poslancov o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ /rekonštrukcia MŠ Zelená ul., vysprávky ciest Nová,
Rázusova, správa hlavného kontrolóra obce k rekonštrukcii strechy ZUŠ a rekonštrukcii
podkrovia Radnice/.

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- P. starosta informoval o priebežnom plnení úloh a o uskutočnených rokovaniach.

4.a/ Návrhy a     pripomienky občanov  
- p. Lacušová – žiadala o odloženie predaja pozemku pred rod. domom neb. p. H.
Kapsdorferovej, nakoľko oni ako pôvodní vlastníci rod. domu neobdržali kúpnu zmluvu na
dom a bolo by nelogické, aby predzáhradka domu patrila novému vlastníkovi a dom im ako
pôvodným vlastníkom.
P. starosta prisľúbil podržanie tejto kúpnej zmluvy do doby, pokiaľ oni ako povodní vlastníci
nedajú informáciu o tom, že dom bol riadne predaný.
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5. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2006
- Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2006 podal p. starosta. Zároveň odôvodnil
skutočnosť, prečo niektoré položky nie sú čerpané, resp. prečerpané.

6. Stavebné pozemky
- Ing. Zekucia – informoval poslancov o tom, že PD Čingov Smižany nechce predávať
pozemky, ale chce, aby došlo k zámene pozemkov. Takto znela aj podaná žiadosť, ktorú
chceli prejednať.
Detailne informoval o konkrétnych pozemkoch, ktoré PD Čingov ponúka obci na výmenu za
pozemok pod zemiakarňou, trafostanicou a prístupovou cestou. Zároveň podotkol tú
skutočnosť, že ponúkané pozemky na hone Rybníky užívajú Rómovia z obce, ktoré obec
v budúcnosti plánuje zastavať.
- p. Slamený – upozornil na to, že v navrhovanej zmluve sú určité nezrovnalosti /čísla parciel,
výmera/, preto doporučil, aby sa odstránili a na budúcom zasadnutí OZ aby sa rozhodlo
o zámene pozemkov.
- Ing. Zekucia – nesúhlasil s predĺžením doby rozhodnutia do najbližšieho zasadnutia OZ
a požiadal poslancov, aby odsúhlasili podaný návrh.
- p. starosta – nesúhlasil s návrhom p. Ing. Zekuciu a poslancov poprosil, aby zvážili svoje
rozhodnutie.
- p. Slamený – doporučil do najbližšieho zasadnutia OZ spísať všetky parcely zo strany PD aj
obce a odsúhlasiť zámenu.

7. Schválenie koncepcie rozvoja obce Smižany v     oblasti tepelnej energetiky  
- p. starosta podal informáciu o realizácii koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky, ktorú spracovala firma ENECO s.r.o. Prešov. Koncepcia rieši rôzne formy
vykurovania bytov a ohrev teplej vody.
- viď uznesenie č. 325/25/2006 – jednohlasne schválené

8. Správa hlavného kontrolóra obce o     výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2006  
- Ing. Imre, hl. kontrolór obce podal poslancom informáciu o vykonaní kontroly
u pracovníkov, ktorí vedú evidenciu o prideľovaní osobných ochranných pracovných
pomôcok a o ďalších vykonaných kontrolách. 
Zároveň informoval o zistených nedostatkoch a o prijatých opatreniach na ich odstránenie.

9. Návrhy poslancov a     diskusia  
- p. starosta - informoval o uvoľnenom 2-izbovom byte v 9 b.j. na ul. P. Suržina
- viď uznesenie č. 326/25/2006 – jednohlasne schválené

Ďalej informoval o návrhu OR pre volebné obdobie 2006 – 2010 vytvoriť jeden volebný
obvod s 12 poslancami. 
V prípade zvýšenia počtu poslancov na 13 je potrebné vytvoriť dva volebné obvody.
- viď uznesenie č. 327/25/2006

- p. Nálepka – upozornil na nefunkčný rozhlas na ul. Slov. raja z dôvodu nárazu kombajnu do
stĺpa rozhlasu
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- Mgr. Bartoš – informoval sa, ktoré subjekty majú podané žiadosti o pridelenie pozemkov   
  v priemyselnej zóne JAMY, ďalej sa zaujímal, ako je to s rekonštrukciou MŠ na ul. Zelenej

- Mgr. Gregová – naniesla požiadavku občanov Nálepkovej ul. na častejší odvoz plastov, ako
  aj vyprázdňovanie košov na psie exkrementy  

- p. Slamený – reagoval na správu hlavného kontrolóra v tom zmysle, že výdavky spojené 
  s rekonštrukciou strechy na ZUŠ boli ponížené o drevnú hmotu, ktorú obec poskytla 
  z vlastných zdrojov 
- vytkol prekročenie nákladov na rekonštrukciu podkrovia Radnice
- čo sa týka vysokej spotreby nafty u AVIE – robia sa nápravné opatrenia hlavne pri 
   používaní AVIE pre separovaný zber
- doporučil rozhodnúť čo s drevom, ktoré má obec uskladnené na MIJAVE
- informoval o návšteve odborníkov z Islandu /firma ENEX/, ktorí sa sústreďujú na sondáž 
  teplej vody. Zároveň požiadali o súhlas na vykonanie takýchto sond v obci.
- informoval o ponuke Ing. Hana /Europrojekt/, ktorý je ochotný obci prepracovať Plán 
  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a pomôcť pri zabezpečovaní a príprave projektov 
  pre získanie fin. prostriedkov z Európskych fondov. 
- ďalej informoval o veľmi zlom stave poklopov na Tatranskej ulici. Obec je vlastníkom 
   kanalizácie, preto je nutné, aby obec robila pravidelne údržbu poškodených poklopov 
   a následne vysprávku asfaltu.

- Mgr. M. Bartoš – informoval poslancov o pripravovanej novej koncepcii dopravy a ciest vo
  VÚC Košice na r. 2006 – 2009 a čerpaní fin. prostriedkov z Európskych fondov.
- VÚC ma vytvorený finančný fond, ktorý dáva do pozornosti obecného úradu na podávanie 
   žiadosti
- v závere roka VÚC udeľuje cenu predsedu VÚC a zastupiteľstva VÚC, preto poprosil 
   poslancov, aby dali návrh na nejakú konkrétnu osobu alebo kolektív
- ďalej podal informácie o severnom obchvate obce Smižian

- Mgr. Szitová – Školský atletický klub pri cirkevnej škole má veľmi úspešných členov, ktorí 
  majú úspechy až na medzinárodnej úrovni, preto doporučuje tento klub prihlásiť na cenu 
  avizovanú Mgr. M. Bartošom 

- p. Orinčáková – informovala sa, v akom stave je strecha na ZUŠ, či je pravdou, že opäť
zateká. P. starosta informoval o tom, že strecha je v poriadku a námietky architekta boli
konzultované. Je zvolané ďalšie jednanie všetkých zúčastnených strán – kontrolný deň.

- p. Puškár – poďakoval za novú cestu na ul. Lipová – Brezová, zároveň poukázal na
nedostatky, ktoré má pocit, že v budúcnosti budú robiť problémy občanom na Javorovej ul. 
- informoval sa, v akom štádiu je realizácia chodníka na Iliašovskej ul.
- p. starosta informoval o pripomienkach k realizácii chodníka. Po zabezpečení nápravy sa 
  bude chodník realizovať v najbližšej dobe.

- p. Š. Bartoš – informoval sa, akú pracovnú činnosť, aktivity majú pracovníci kultúry za
mesiac júl a august, nakoľko júnové plagáty sú stále na tabuliach obce
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- p. Slamený – mal výhrady voči príprave staveniska /administratívna príprava, nepružnosť/ –
  cesta Lipová

- p. Puškár – informoval sa, ako je to s parkovaním na vedľajších cestách, nakoľko autá sú 
  odstavované až do stredu cesty

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

Overovatelia uznesenia:

Mgr. M. Szitová:
Ing. Michal  Kotrady

p. Ľ. Puškár:                                                                                 starosta obce


