
Z á p i s n i c a
z     27. zasadnutia OZ, konaného dňa 30. 11. 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. Schválenie VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
    poriadku a zelene
6. Schválenie VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany
7. Schválenie VZN č. 62 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany
8. Schválenie VZN č. 63 o miestnych daniach a miestnom poplatku
9. Schválenie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu obecného úradu
10.Stavebné pozemky
11.Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2007
12.Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2006
13.Preschválenie rozpočtu obce za rok 2006
14.Návrh rozpočtu obce na rok 2007 – 2009
15.Diskusia
16.Uznesenie
17.Záver 

     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Mgr. M. Bartoš podal návrh, aby bod č. 15 bol zaradený ako bod 4a/.
Hlasovanie: za 2, proti: 7, zdržal sa: 0.
Následne prebehlo hlasovanie za odsúhlasenie pôvodného navrhnutého programu – 
jednohlasne schválené.
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: Ing. J. Lorko, Mgr. M. Bartoš, Mgr. Ľ. Gregová
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Ing. Š. Zekucia, p. Š. Bartoš
- Zapisovateľka: Ing. Edita Baginová

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
- p. starosta informoval o priebežnom plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
a nadobudnutí právoplatnosti schválených VZN
- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, prečo cena Štefana Hozu bola odovzdaná 2 dni pred 
konaním predchádzajúceho OZ, ak ešte nebola schválená
- p. starosta vysvetlil skutočnosť, že cena Štefana Hozu bola schválená OZ dňa 12. 10. 2006 
a slávnostná akadémia sa konala dňa 25. 10. 2006. Keďže ocenený p. Dr. Ing. Dezider Eugen 
Slavoj – Štrauch sa nemohol akadémie zúčastniť, cena mu bola odovzdaná skôr.
- Mgr. M. Bartoš – opätovne podotkol, že materiál, ktorý pri schvaľovaní OR neschváli, sa 
nedostane na prejednanie do OZ
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4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- výstavbe nájomných bytov:
   1. bytovka je ukončený veniec, stropná doska a obvodové murivo 1. poschodia 
   2. bytovka – robí sa deka
   Je záujem, aby boli pod strechou ešte tohto roku 
- výstavbe tribúny – je zabetónovaná základ. platňa 
- podpísaní Zmluvy o budúcej zmluve s firmou FINALLI SK
- doložení všetkých dokladov potrebných na odkúpenie plynovodu na Maši Slov. 
   plynárenským priemyslom. Budúci týždeň bude zasadnutie dozornej rady, je predpoklad, že 
   do konca roka dôjde k odkúpeniu. 
- rokovaní s SPP o vybudovaní plynovodu pre budúcich investorov v priemyselnej zóne – 
   bude to v ich réžii
- rokovaní s VSE – je objednaný projekt na elektrifikáciu v priem. zóne. Investorom bude   
  čiastočne obec – je potrebný finančný podiel na základe potreby kW.
- zabezpečovaní projektovej dokumentácie na vodovod a kanalizáciu v priemyselnej zóne
- výstavbe 3 autobusových zastávok – pri pošte, na Tatranskej ul. a Štefánikovej ul.

5. Schválenie VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
    poriadku a     zelene  
 - Mgr. M. Bartoš – žiadal vysvetlenie, čo sa rozumie pod pojmom priľahlá zeleň - § 3 bod 2
- viď uznesenie č. 344/27/2006  

6. Schválenie VZN č. 61 o     nakladaní s     komunálnymi odpadmi na území obce Smižany  
- viď uznesenie č. 345/27/2006 – jednohlasne schválené

7. Schválenie VZN č. 62 o     dani z     nehnuteľností na území obce Smižany  
- viď uznesenie č. 346/27/2006 – jednohlasne schválené

8. Schválenie VZN č. 63 o     miestnych daniach a     miestnom poplatku  
- p. starosta predložil doplnok k § 3, bod 6, písm. j/
- viď uznesenie č. 347/27/2006 – jednohlasne schválené 

9. Schválenie registratúrneho poriadku a     registratúrneho plánu obecného úradu  
- viď uznesenie č. 348/27/2006 – jednohlasne schválené

10. Stavebné pozemky
- viď uznesenie č. 350/27/2006 – jednohlasne schválené
- viď uznesenie č. 351/27/2006 – jednohlasne schválené

 11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2007
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol pred zasadnutím OZ písomne zaslaný 
poslancom.
- viď uznesenie č. 349/27/2006 – jednohlasne schválené
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12. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2006
Správu o čerpaní rozpočtu za  III. štvrťrok 2006 predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 67 257 tis. Sk, čo je plnenie na 84,4 %.
- Výdavky predstavujú čiastku 51 963 tis. Sk, čo je plnenie na 65,2 %.

13. Preschválenie rozpočtu obce za rok 2006
P. starosta informoval o potrebe preschváliť rozpočet obce za r. 2006 v príjmovej časti zo 
79 736 tis. Sk na 94 287 040,- Sk a vo výdavkovej časti zo 79 736 tis. Sk na 87 671 340,- Sk. 
- Ing. Ján Lorko – predseda fin. komisie predniesol návrh odmien – viď uznesenie č.
  356/27/2006 – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 

14. Návrh rozpočtu obce na rok 2007 – 2009
P. starosta informatívne predložil návrh rozpočtu na r. 2007 – 2009, ktorý bude schvaľovať až 
nové obecné zastupiteľstvo. 

15.Diskusia
- Mgr. M. Bartoš – informoval sa, kedy bola udeľovaná Cena Štefana Hozu a ako prebehlo 
výberové konanie na autobusové zastávky
- Ing. Lorko – informoval sa, prečo nefunguje aparatúra na cintoríne
- p. Slamený – naniesol žiadosť p. Momotjuka, ktorý požiadal o fin. príspevok vo výške 7 tis. 
Sk/mesiac pre mamu, ktorá potrebuje opateru.
OZ bolo doporučené, aby p. Momotjuk podal písomne žiadosť, ktorá bude následne 
prejednaná v soc. komisi.

     V závere boli prijaté jednotlivé uznesenia, ktoré predložila návrhová komisia.
P. starosta poďakoval všetkým poslancom za spoluprácu a odovzdal im ďakovné listy.

Overovatelia zápisnice:
                                                                                                         Ing. Michal Kotrady
- Ing. Š. Zekucia:                                                                                   starosta obce

- p. Š. Bartoš:


