
Z á p i s n i c a
z     2. zasadnutia OZ, konaného dňa 15. 2. 2007 v Smižanoch  

Prítomní: 12 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce

P r o g r a m :
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej 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. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2006
6. Schválenie organizačnej schémy obecného úradu
7. Schválenie VZN č. 64 o obecnej polícii
8. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2007 a prerokovanie rozpočtu na roky 2008, 2009
10. Voľba zástupca starostu obce
11. Schválenie poslancov do rady školy a do obecnej školskej rady
12. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2006
13. Pridelenie ulíc poslancom
14. Prevod správy nehnuteľného majetku
15. Diskusia
16. Uznesenie
17. Záver

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

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: Mgr. Ľ. Gregová, p. J. Černák, p. A. Blašková
- Volebná komisia: p. A. Orinčáková, p. Š. Bartoš
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. J. Svetkovský, p. J. Bendík
- Zapisovateľka: J. Loyová

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
- p. starosta informoval o priebežnom plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
a nadobudnutí právoplatnosti schválených VZN

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o: 
- pokračovaní výstavby nájomných bytov v rómskej osade
- vybudovaní autobusových zastávok v obci
- podaní žiadosti na Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja – zmena územného plánu obce
- podaní žiadosti na Ministerstvo hospodárstva – inžinierske siete v priemyselnej zóne 



- 2 -

5. Informácia o     čerpaní rozpočtu obce za rok 2006  
Správu o čerpaní rozpočtu za rok 2006 predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 93 758 856,- Sk, čo je plnenie na 99,6 %.
- Výdavky predstavujú čiastku 89 728 132,- Sk, čo je plnenie na 102,3 %. 

6. Schválenie organizačnej schémy obecného úradu
- p. starosta predniesol návrh novej organizačnej schémy obecného úradu.
- vzniká nové oddelenie finančné a správy daní – došlo k zlúčeniu ekonomického oddelenia 
s oddelením bytového hospodárstva /prijatie 1 pracovníka/
- nové oddelenie výstavby a životného prostredia  /prijatie 1 pracovníka/
- nové oddelenie rozvoja a cestovného ruchu
- nové oddelenie hospodárskej prevádzky a obecného majetku
- zriadenie obecnej polície - /prijatie 7 pracovníkov + náčelníka obecnej polície/ 
- oddelenie evidencie obyvateľstva a soc. vecí, oddelenie kultúry a obecná knižnica ostávajú 
nezmenené podľa doterajšej organizačnej štruktúry 

- p. Bendík – pre obec je dôležité získavať fin. prostriedky z európskych fondov. 
Vypracovanie projektov zaberá veľa času a z toho dôvodu sa mu zdá široký rozsah prac. 
náplne pracovníčky na oddel. rozvoja a cestovného ruchu /školstvo, vypracovávanie 
projektov, cestovný ruch/. 

- p. Svetkovský – informoval sa, či funkcia zástupcu starostu je iba čestná funkcia a funkcia 
prednostu úradu platená
- doporučil v organizačnej schéme zmenu, aby upratovačka bola zaradená pod prednostu 
úradu
- zaujímal sa, či budú prijatí po jednom pracovníkovi na finančné oddel. a oddelenie výstavby 
a ŽP, a či pracovníčka na oddel. rozvoja a cestovného ruchu má v pracovnej náplni aj školstvo
- doporučil zvážiť navýšenie pracovníkov na robotnícku funkciu na oddel. hospodárskej 
prevádzky a obecného majetku, pretože z dôvodu častých PN p. Čecha sú 2 pracovníci málo
- upozornil, že v organ. schéme úradu nemôže obecná polícia patriť pod prednostu úradu, ale 
musí spadať priamo pod starostu obce

- p. Orinčáková – doporučila, aby každý vedúci oddelenia vypracoval projekt na získanie fin. 
prostriedkov z fondov EÚ vo svojom odbore

- p. Capová – informovala sa, z akých peňazí sa vyplatí prípadná 3 % odmena pre pracovníka 
zo sumy, ktorú získa za dobre vypracovaný projekt  

- Ing. Zekucia – doporučil motivovať pracovníkov k vypracovávaniu projektu tým, že po 
získaní fin. prostriedkov mu bude vyplatená odmena

- Ing. Imre – doporučil premenovať oddel. rozvoja a cestovného ruchu na oddelenie školstva, 
rozvoja a cestovného ruchu

- viď uznesenie č. 2/2/2007 – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3
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7. Schválenie VZN č. 64 o     obecnej polícii  
- p. Svetkovský – upozornil na nedostatky v návrhu VZN o obecnej polícii a to: nie je 
zamestnanec obecnej polície ale príslušník obecnej polície, neurčuje sa horná hranica veku, 
je potrebné doplniť čo sa rozumie pod zbraňou – aké druhy zbraní.
Doporučil, aby bol prizvaný p. Hron  /zakladal mestskú políciu v Sp. N. Vsi/ na 
odkonzultovanie VZN. 
- p. Orinčáková – doporučila doplniť VZN podľa pripomienok p. Svetkovského  

- viď uznesenie č. 3/2/2007 – jednohlasne schválené

8. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
- p. starosta informoval o zmenách oproti doteraz platnému rokovaciemu poriadku. Bola 
dopracovaná funkcia prednostu obecného úradu, ktorý  bude podpisovať zápisnice zo 
zasadnutia OZ.   
- p. Svetkovský – upozornil na delegovanie nezávislého poslanca do komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce  
- Ing. Imre – požiadal v § 9, bod 3.2, písm. a/ doplniť, že hlavný kontrolór obce nesmie bez 
súhlasu OZ podnikať

- viď uznesenie č. 4/2/2007 – jednohlasne schválené

9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2007 a     prerokovanie rozpočtu na roky 2008, 2009  
- p. starosta informoval o príprave rozpočtu obce na r. 2007 a roky 2008, 2009.
Tieto rozpočty boli prerokovávané v komisiách pri OZ, na OR, zverejnené na úradnej tabuli 
obce. Následne boli zapracované do rozpočtu pripomienky z jednotlivých komisií.
Zároveň p. starosta informoval o požiadavke SAD, ktorý na MHD žiadajú dotáciu od obce vo 
výške 1 104 tis. Sk + podieľať sa na prípadnej strate.
Zo strany obce je návrh poskytnúť 900 tis. Sk.

- p. Jerdoneková – predsedníčka finančnej komisie, podala stanovisko k uvedeným 
rozpočtom, ktoré boli 2 x prehodnocované. Požiadavky z jednotlivých komisií pri OZ boli 
zapracované do rozpočtu, ktorý bol vypracovaný podľa platnej legislatívy.
Rozpočty sú prebytkové a vykrývajú schodky.
Na základe uvedených skutočností finančná komisia doporučuje rozpočet na r. 2007 schváliť 
a rozpočty na r. 2008, 2009 zobrať na vedomie.
- Ing. Imre – hlavný kontrolór obce, podal zhodné stanovisko so stanoviskom finančnej 
komisie.   

- p. Svetkovský – informoval sa, či príjem za reguláciu Bystričky nie je reálny, keďže sa 
s ním nepočíta v rozpočte, zároveň sa zaujímal ako sa budú vymáhať nedoplatky za likvidáciu 
TKO v rómskej osade
- p. Jerdoneková – v súvislosti s nedoplatkami doporučila, aby sa sociálne slabým vrstvám 
znížil poplatok, prípadne zadať týmto občanom mesačné splátky cez inkaso
- Ing. Zekucia – doporučil, aby náklady na likvidáciu TKO v plnej výške znášala obec 
a zároveň navrhol vypracovať novú metodiku separovania odpadu 
- Mgr. Trošanová – navrhla PD zriadiť kompostovisko na BIO odpad pre občanov
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- p. Orinčáková – požiadala predložiť organizačnú štruktúru ZUŠ /externí a stáli 
zamestnanci/
informovala sa, na čo sa použije 250 tis. Sk v položke údržba budov a doporučila zakúpiť 
novú aparatúru na cintoríne 
- p. Svetkovský – doporučil zatepliť kompresovňu v dome smútku, informoval sa, či bolo p. 
Slamenému vyplatené odchodné
- p. Bendík – požiadal navýšiť položku  0860 rekreácia, kultúra o 50 tis. Sk 

- viď uznesenie č. 5/2/2007 – jednohlasne schválené

10. Voľba zástupca starostu obce
Na základe výsledkov komunálnych volieb, kde p. Ing. Štefan Zekucia získal ako poslanec 
najviac hlasov, p. starosta podal návrh na jeho zvolenie za zástupcu starostu.
- Ing. Zekucia – váži si túto ponuku, ale doporučil, aby za zástupcu starostu bol zvolený p. 
Štefan Bartoš
- p. Orinčáková – vyjadrila nespokojnosť s tým, že ide sa voliť zástupca starostu, ale ako 
členke OR jej nebol predstavený prednosta úradu

- viď uznesenie č. 20/2/2007 – za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1

11. Schválenie poslancov do rady školy a     do obecnej školskej rady  
- viď uznesenie č. 6/2/2007 – jednohlasne schválené 

12. Správa hlavného kontrolóra o     výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2006  
Poslanci OZ správu hlavného kontrolóra obce obdržali písomne. 
Pri nedoplatkoch za TKO p. Orinčáková doporučila, ak sa občan preukáže potvrdením z úradu 
práce že je v hmotnej núdzi, aby sa táto pohľadávka odpísala ako nevymožiteľná.
- Ing. Zekucia – pri obstarávaní potravín do ŠJ nebolo oslovené PD ako dodávateľ potravín, 
nebola verejná súťaž. V správe je to iba konštatované, no nevidí žiadny postih voči 
zodpovedným pracovníkom.    

13. Pridelenie ulíc poslancom
- viď uznesenie č. 7/2/2007 – jednohlasne schválené

14. Prevod správy nehnuteľného majetku
- viď uznesenie č. 10/2/2007 – jednohlasne schválené

15. Diskusia
- p. Kovaľanová – informovala poslancov o riešení problému vo veci  oplotenia prístupovej 
cesty k rod. domu na Košiarnom briežku v relácii Lampáreň. Požiadala o vyčíslenie nákladov 
na vybudovanie premostenia a o informáciu, komu to premostenie slúži. V relácii p. starosta 
uviedol, že oplotenie bolo odstránené, čo ona popiera a žiada o vyčíslenie nákladov /koľko 
stálo obec odstránenie oplotenia/. Ďalej žiadala vysvetlenie, prečo obec zaplatila za 
vyhotovenie GP /zameranie pozemku/, ako pozemok nie je obecný a ako bude riešená 
prístupová cesta.
- Ing. Zekucia – reagoval na jednostranný diskusný príspevok p. Kovaľanovej. Daný problém 
je dlhodobý, ktorého príčinou je i ignorácia stavebného úradu zo strany p. Kovaľanovej.
Aby došlo k jeho vyriešeniu, požiadal p. Kovaľanovú, aby odstránili uvedené oplotenie.   
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- p. Orinčáková – navrhla harmonogram priorít týkajúci sa investičných akcií:
- chodník Nálepkova ul.
- rozšírenie Smrekovej ul. – cez mostík riešiť lavičku
- parkovanie TIR
- oplotenie cintorína zo severnej strany

- Ing. Zekucia – navrhol osadiť DZ jednosmerná premávka na ul. Hollého a Jahodovej, ktoré 
sú veľmi úzke 

- p. J. Černák – upozornil na potrebu regulácie kanála /vybraté dlaždice/ z dôvodu možnej 
povodne
- p. Orinčáková – doporučila v rámci protipovodňových opatrení vyzvať PBaH na opravu 
kanála

  - p. Svetkovský – doporučil zredukovať verejné osvetlenie okolo potoka na sídl. Za 
kaštieľom
- pri rozkopávke ulíc Komenského a Štefánikova došlo k znečisteniu ciest – informoval sa, či 
zo strany obce nemohli byť dané podmienky, za akých by bolo možné rozkopanie uskutočniť  
- poplatok za nové hrobové miesto – doporučil, aby Smižančanom, ktorým boli zbúrané 
rodinné domy a v súčasnosti bývajú v Sp. Novej Vsi, nebol účtovaný poplatok za nové 
hrobové miesto, ak sa budú chcieť dať pochovať v Smižanoch
- roznášanie pošty po obci – požiadal, aby pošta, ktorá má byť roznesená bola daná na 
expedíciu do 11.00 hod., inak bude doručená v nasledujúci deň 

- p. Š. Bartoš – požiadal o čistenie cesty na Tatranskej ul. od posypového materiálu 
a upozornil na výtlky

- Mgr. Trošanová – navrhla na Tatranskej ulici osadiť odpadkové koše

- p. A. Blašková – požiadala o vybudovanie chodníka na Lipovej ul. až k p. Jenčovi

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

Overovatelia zápisnice: 
                                                                                                Ing. Michal Kotrady
p. Jozef Svetkovský:                                                                      starosta obce

p. Ján Bendík


