
Z á p i s n i c a
z     26. zasadnutia OZ, konaného dňa 12. 10. 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. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
5. Stavebné pozemky
6. Schválenie VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
    poriadku a zelene
7. Schválenie VZN č. 59 o ambulantnom predaji na území obce Smižany
8. Schválenie VZN č. 60 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany
9. Návrhy poslancov a diskusia
10.Uznesenie
11.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, Ing. Š. Zekucia, p. J. Svetkovský
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. F. Nálepka, p. A. Orinčáková
- Zapisovateľka: J. Loyová

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
     - Kontrolu plnenia úloh vykonal p. starosta, ktorý informoval o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ /schválená koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky, pridelenie 2-izbového obecného nájomného bytu p. Ivane Borošovej/.

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- pokračovaní stavby 16 b.j. v rómskej osade
- realizácii chodníka na ul. Iliašovskej a zhotovení kanalizácie od p. Džubáka smerom 
   k Iliašovskej ul.
- výstavbe tribúny pre 300 divákov
- zrealizovaní cesty Rázusova, Nová, Mlynská
- rokovaní s ministrom hospodárstva p. Jahnátkom vo veci zriadenia priemyselného parku
- požiadavke občianskeho združenia Košiarny briežok vybudovať vodovod a kanalizáciu pre 
  chaty na Košiarnom briežku
- príprave podkladov pre Podtatranskú vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť – zmluva 
  o prevádzke kanalizácie v obci a vodovodu Čingov
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5. Stavebné pozemky
- uznesenie č. 335/26/2006 – p. Svetkovský sa informoval, čo sa plánuje na hone Rybník
hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

- uznesenia č. 336/26/2006 – 338/26/2006 – jednohlasne schválené 
- uznesenie č. 339/26/2006 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1
- uznesenia č. 340/26/2006, 341/26/2006 – jednohlasne schválené

6. Schválenie VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného
    poriadku a     zelene  
- Mgr. M. Bartoš – požiadal vysvetliť, čo sa v § 2 rozumie pod vnútro blokovými priestormi
– navrhol premenovať na priestory medzi obytnými blokmi
§ 3, ods. 4 a 5 – kto má čistiť cesty a vodné toky
§ 4, ods. e/ - doporučil dopísať na balkónoch bytových domov
§ 4, ods. h/ - doporučil vynechať slovo popolnice
     Z dôvodu nedostatočne pripraveného návrhu VZN doporučil o ňom nehlasovať a pripraviť
ho na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ. 

Hlasovanie za návrh p. Mgr. M. Bartoš – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 7

- Ing. Zekucia – doporučil v § 3 vynechať bod č. 5 
- Mgr. Szitová – doporučila prepracovať predložený návrh VZN
- p. Slamený – Záverečné ustanovenia, ods. 4 – kto je poverená osoba na vyberanie
blokových pokút, aké sú kritéria pre uloženie pokuty od 500,- do 5 000,- Sk,
- p. Orinčáková – Záverečné ustanovenia, ods. 2 – kto je orgán obce, ktorý vykonáva
kontrolu dodržiavania VZN
- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, či sa v súčasnosti vyberajú blokové pokuty, či má obec
pokutové bloky 
- Ing. Zekucia – doporučil vypracovať sadzobník pokút

Opätovným hlasovaním bol návrh VZN č. 58 stiahnutý z rokovania a po prepracovaní bude
zaradený do programu na nasledujúce zasadnutie OZ.

7. Schválenie VZN č. 59 o     ambulantnom predaji na území obce Smižany  
- Mgr. Szitová - § 5, ods. 3 – kto je dozorca verejného poriadku
- Ing. Imre – doporučil opraviť čísla zákonov, ktoré boli zmenené
- Mgr. M. Bartoš – doporučil v § 5 ods. 7  kontrolné orgány dopísať slovo obce

- viď uznesenie č. 329/26/2006 – jednohlasne schválené

8. Schválenie VZN č. 60 o     správe a     prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany  
- po zapracovaní pripomienok bolo VZN č. 60 jednohlasne schválené – viď uznesenie č.
330/26/2006
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9. Návrhy poslancov a     diskusia  
     - Pri príležitosti 100. narodenia Štefana Hozu p. starosta dal návrh na udelenie Ceny
Štefana Hozu pre Dr. Štraucha a PhDr. Kreta, CSc.
- Mgr. M. Bartoš – podotkol, že chýba VZN, ktorým sa stanovuje udeľovanie cien
- viď uznesenie č. 331/26/2006, 332/26/2006 – jednohlasne schválené 

- p. Svetkovský – informoval sa, či obyvatelia pri asfaltovaní ul. Brezovej si zaplatili asfalt k
bytovke
- obyvatelia Pribinovej ul. podali žiadosti o odkúpenie medze, ktorá je obecná a do dnešného
dňa nedostali odpovede

- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, ako prichádzajú do OZ žiadosti, ktoré potrebujú prejsť
schvaľovacím procesom – či sa do OZ dostanú žiadosti, ktoré OR nedoporučila schváliť.
- zaujímal sa, či bolo v pláne aj asfaltovanie parkoviska pred bytovkami na Rázusovej ul.
- upozornil na vytváranie skládok odpadu hlavne v okolí trate pri zastávke MHD oproti MŠ
Zelená – zasielajú sa výzvy na odstránenie odpadu Železniciam? 
- informoval sa o spôsobe propagácie kandidátov na post starostu a poslancov OZ
v komunálnych voľbách, upozornil na uverejnené výsledky z komunálnych volieb v r. 2002 na
internetovej stránke obce 

- p. Svetkovský – upozornil na potrebu osadiť zábradlie okolo potoka oproti ZŠ na
Smrekovej ul.

- p. Slamený -  doporučil osadiť zábrany okolo potoka Brusník od mostíka na Smrekovej ul.
smerom k ul. Novej

- Mgr. Szitová – naniesla požiadavku Rady školy na ul. Ružovej – odpratať lístie zo dvora,
osadiť svetelnú signalizáciu pri prechode zo sídl. Za kaštieľom na ul. Jahodovú. Informovala
sa, či bol poskytnutý fin. príspevok atletickému klubu na základe podanej žiadosti.

- Mgr. M. Bartoš – navrhol písomne vyzvať ZŠ na ul. Smrekovej k úprave športového ihriska

- p. Nálepka – upozornil na chýbajúci rozhlas na Sládkovičovej ul. od p. Hudrana k okálom

- p. Š. Bartoš – informoval sa, ako sa rieši situácia s kanal. poklopmi na Tatranskej ul.

- Ing. Š. Zekucia – požiadal o posilnenie liniek MHD, posunúť linku zo 7,10 hod. na 6,50
hod. zo Smižian

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

Overovatelia zápisnice:

p. A. Orinčáková:
                                                                                                   Ing. Michal Kotrady
p. F. Nálepka:                                                                                   starosta obce


