
Z á p i s n i c a
z     3. zasadnutia OZ, konaného dňa 19. 4. 2007 v Smižanoch  

Prítomní: 12 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce
                  Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu

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 pracovného poriadku zamestnancov obce
6. Schválenie platového poriadku zamestnancov obce
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2006
8. Vyradenie hmotného majetku
9. Pridelenie jednoizbového bytu
10.Stavebné pozemky
11.Zmluvy o budúcich zmluvách pre investorov
12.Diskusia
13.Uznesenie
14.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. Ľ. Trošanová, p. A. Orinčáková, p. J. Capová
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. E. Jerdoneková, p. J. Černák
- 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 VZN č. 64 o obecnej polícii  

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- pokračovaní výstavby nájomných bytov v rómskej osade – obec požiada Min. výstavby 
   a reg. rozvoja o dofinancovanie z dôvodu horších podmienok pri zakladaní stavby a zároveň 
   VSE o napojenie na elektrické vedenie
- pokračovaní výstavby tribúny
- rokovaní s Povodím Bodvy a Hornádu vo veci vrátenia fin. prostriedkov za reguláciu 
   Bystričky – bola zaslaná žiadosť s faktúrou
- zaslaní žiadosti na Min. výstavby a reg. rozvoja o dotáciu na zmenu územného plánu
- zaslaní žiadosti na Ministerstvo financií o dotáciu na modernizáciu a rekonštrukciu 
   obecného rozhlasu
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- príprave žiadosti na zriadenie viacúčelového miniihriska v areáli ZŠ Komenského  
- rokovaní s potencionálnymi investormi – výstavba nákupného centra pri evanjelickom 
   kostole
- spoločnom zasadnutí stavebnej komisie a komisie pre podnikanie a hospodárstvo, kde boli 
   stanovené kritéria na prideľovanie pozemkov v lokalite JAMA
- uskutočnenom výbere dodávateľa na akciu Výmena okien v MŠ Ružová a Zelená ul. – 
   ponuky podali 4 firmy, z ktorých najúspešnejšia bola firma WIDOS Sp. N. Ves

5. Schválenie pracovného poriadku zamestnancov obce
- Pracovný poriadok zamestnancov obce bol vopred písomne zaslaný všetkým poslancom.
P. starosta informoval o pripomienkach zo strany ZO SLOVES. 
- p. Svetkovský – informoval sa, či sa neuvažuje o elektronickom zapisovaní príchodov 
a odchodov zamestnancov do práce
- p. Orinčáková - informovala sa, či pripomienky ZO SLOVES boli zohľadnené
- p. Jerdoneková – doporučila v § 14 dopísať, že prestávka na odpočinok a jedenie sa 
nezapočítava do pracovného času 
- p. Svetkovský – v § 22 bod 8/ doporučil dopísať prednostu obecného úradu a informoval sa, 
či zvýšenie tarifného platu o 15 % nepatrí 3 pracovníkom s prevahou fyzickej práce.
Po zapracovaní predložených pripomienok bol Pracovný poriadok zamestnancov obce 
jednohlasne schválený.
- viď uznesenie č. 22/3/2007 – jednohlasne schválené  

6. Schválenie platového poriadku zamestnancov obce
- Platový poriadok odmeňovania zamestnancov obce Smižany bol vopred písomne zaslaný 
všetkým poslancom.
Na rokovaní so ZO SLOVES boli predložené pripomienky a to zvýšenie platovej triedy pre:
- referent personalistiky, miezd a evidencie majetku obce - zo 7. platovej triedy na 8.
- referent katastra a stavebného úradu – z 8. platovej triedy na 9.
- vedúci oddel. školstva, rozvoja a CR – z 9. platovej triedy na 10.

- p. Svetkovský – v prílohe č. 2 Zaradenie zamestnancov obce Smižany do plat. tried požiadal 
doplniť upratovačku v KD a zároveň doporučil pre referenta katastra a stavebného úradu 
ponechať 8. platovú triedu z dôvodu, že ide o novoprijatého zamestnanca, ktorý je iba krátko 
na danom úseku 
- p. Orinčáková – konštatovala, že pri príprave Platového poriadku pre daného referenta bola 
stanovená 8. plat. trieda a zrazu je návrh na 9. platovú triedu
- Ing. Zekucia – keďže predložený materiál nie je konkrétny, požiadal o jeho dopracovanie 
a predloženie na najbližšie zasadnutie OZ.     
Požiadal o vypracovanie tabuľkového prehľadu zložiek miezd jednotlivých zamestnancov 
a to:   
- priznaná tarifná trieda – rozpätie /minimum – maximum/
- osobné ohodnotenie konkrétne v  % vyjadrení
- príplatok za riadenie + ostatné priznané zložky platu  
- p. Orinčáková – súhlasila s návrhom Ing. Zekuciu, pretože každoročne sa prekračuje limit 
mzdových prostriedkov
 - Mgr. Trošanová – informovala sa, či sú vypracované kritéria pre osobné ohodnotenie, na 
základe ktorých sa určí, koľko % bude vyplatených zamestnancovi
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Hlasovanie za návrh Ing. Zekuciu:
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2

Platový poriadok odmeňovania zamestnancov obce nebol schválený a bude predmetom 
rokovania nasledujúceho zasadnutia OZ.

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2006
- P. starosta informoval prítomných o správe audítorky k záverečnému účtu obce za r. 2006.
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo zaslané poslancom písomne v ktorom 
doporučuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
- p. Jerdoneková – predsedníčka finančnej komisie požiadala o odstránenie chýb z auditu 
s tým, že budú prijaté opatrenia na ich odstránenie s konkrétnymi termínmi. V správe uviedla, 
že nemá výhrady k auditu.
- p. Orinčáková – informovala sa, kto zodpovedá za inventarizáciu pozemkov a kto zaraďuje 
nedokončené investície
- Ing. Zekucia – poukázal na nezrovnalosti v predložených stanoviskách. Dôsledky za 
neodstránené chyby z predchádzajúcich správ audítorky by mal znášať hlavný kontrolór obce.
- p. Capová – na zasadnutí finančnej komisie boli podané vysvetlenia k nedostatkom 
z auditu.
- p. Svetkovský – upozornil na narastajúce pohľadávky za likvidáciu TKO 
- Ing. Zekucia – informoval sa, ako platia dane problémové skupiny a navrhol zvýšiť daňovú 
povinnosť a zrušiť poplatok za TKO

- viď uznesenie č. 23/3/2007 – jednohlasne schválené

8. Vyradenie hmotného majetku
- P. starosta informoval o doporučení inventarizačnej komisie, ktorá navrhla vyradiť časť 
majetku obce v celkovej hodnote 543 207,60 Sk.
- viď uznesenie č. 24/3/2007 – jednohlasne schválené 

9. Pridelenie jednoizbového bytu
- viď uznesenie č. 25/3/2007 – jednohlasne schválené

10.Stavebné pozemky
- viď uznesenia č. 27/3/2007 – 29/3/2007 – jednohlasne schválené
         uznesenie č. 30/3/2007 – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 5 

11.Zmluvy o     budúcich zmluvách pre investorov  
- viď uznesenia č. 31/3/2007 – 38/3/2007 – jednohlasne schválené

12.Diskusia
- p. starosta informoval o spolufinancovaní výstavby viacúčelového ihriska v areáli ZŠ na 
Komenského ul. do výšky 500 000,- Sk, ktoré sa vyžaduje pre podanie žiadosti na Úrad vlády 
SR a spolufinancovaní výstavby miniihriska v areáli ZŠ na Komenského ul. vo výške 
250 000,- , ktoré sa vyžaduje pre podanie žiadosti na Slov. futbalový zväz
- viď uznesenia č. 41/3/2007 – 42/3/2007 – jednohlasne schválené
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- Ing. Zekucia – požiadal o informáciu, ako je to s poistením Smižančanov v Slovenskom raji
- p. Svetkovský – požiadal vypísať výberové konanie na bránu a dvere požiarnej zbrojnice
- p. Orinčáková – požiadala o opravu lavičky Nábrežná ul. – Štúrova ul. a vyčistenie 
Bystričky 
- p. Capová – naniesla požiadavku občanov sídliska osadiť v okolí bytových domov lavičky, 
hojdačky, pieskoviská
- Mgr. Trošanová – zaujímala sa o kapitálové výdavky pre ZŠ na Komenského ul.
- p. Jerdoneková – požiadala o opravu chodníka na Staničnej ul. smerom k žel. stanici 
a upozornila na vytekajúce fekálie do Bystričky /medzi Grečkovcami/
- p. Nálepka – informoval sa, v akom štádiu je príprava výstavby Domova dôchodcov 
a požiadal o prerokovanie žiadosti urbariátu na zasadnutí OR
- p. Černák – upozornil na pomaľovanú mapu pri Kaštieli a navrhol, aby na autobusových 
zastávkach bol oznam o zákaze lepenia plagátov a inzercie 
- Ing. Imre – oboznámil OZ s podaním p. Suranovského

V závere p. starosta podal návrh, aby prvá streda v mesiaci v čase úradných hodín na 
obecnom úrade bola vyčlenená ako poslanecký deň. V tento deň bude umožnené občanom 
obce prerokovať prípadné problémy s poslancom OZ. 
Poslanci uvedený návrh prijali.

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

Ing. Michal Kotrady Ing. Miroslav Malina
     starosta obce                                                                                      prednosta úrad   

Overovatelia zápisnice:

p. Eva Jerdoneková:

p. Jozef Černák


