
Z á p i s n i c a
zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. 6. 2007 v Smižanoch

Prítomní: 10 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 náčelníka obecnej polície
6. Pridelenie dvojizbového bytu
7. VZN č. 65 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie sociálnoprávnej 
    ochrany detí a sociálnej kurately
8. Dodatok č. 1 k VZN č. 58
9. Schválenie rozpočtových opatrení č. 1, 2, 3, 4
10. Určenie nájomného a zloženie finančnej zábezpeky v nájomných bytoch nižšieho 
       štandardu
11. Určenie nájomníkov do nájomných bytov nižšieho štandardu
12. Schválenie zmeny organizačnej štruktúry v materských školách
13. Stavebné pozemky
14. Platový poriadok zamestnancov obce
15. Diskusia
16. Návrh uznesenia
17. Záver

     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
P. Orinčáková požiadala o doplnenie programu o bod 3a/ Diskusia pre občanov.
Návrh programu aj s pripomienkou p. Orinčákovej bol jednohlasne schválený.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: p. J. Capová, p. Š. Bartoš, p. J. Černák
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. F. Nálepka, p. A. Orinčáková
- Zapisovateľka: Mgr. Ľ. Frankovičová

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
- p. starosta informoval o priebežnom plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

3a/ Diskusia občanov
- p. Katarína Pipasová – informovala o podanej sťažnosti na BAR CELONA. Dochádza 
k rušeniu nočného kľudu, cez plot počuť neustále vulgárne nadávky a dochádza 
k obmedzovaniu osobnej slobody.
P. starosta uistil p. Pipasovú, že sťažnosťou sa budú poslanci aktívne zaoberať.
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4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- p. starosta informoval o:
- záverečných prácach na výstavbe nájomných bytov nižšieho štandardu v rómskej osade
- výstavbe a financovaní tribúny
- uskutočnenom výberovom konaní na Kaštieľ – prihlásili sa 5 firmy /2. 7. 2007 bude 
  odovzdané stavenisko/
- uskutočnenom výberovom konaní na rekonštrukciu  kultúrneho domu 
-  výberovom konaní na cesty Smreková ul., Nálepkova ul. a Maša

5. Schválenie náčelníka obecnej polície
- p. starosta informoval o výberovom konaní na funkciu náčelníka obecnej polície. Víťazom 
sa stal Mgr. Ing. Ján Prostejovský. Účasťou na zasadnutí OZ sa predstavil poslancom 
a odpovedal na niekoľko otázok priamo od poslancov.
- viď uznesenie č. 47/4/2007 – jednohlasne schválené

6. Pridelenie dvojizbového bytu
- p. starosta informoval o uvoľnenom byte č. 7 na ul. Pavla Suržina 3. Sociálna a bytová 
komisia doporučila tento byt prideliť p. Viktorovi Sekulovi.
- viď uznesenie č. 48/4/2007 – jednohlasne schválené

7. VZN č. 65 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie   
     sociálnoprávnej ochrany detí a     sociálnej kurately  
- viď uznesenie č. 49/4/2007 – jednohlasne schválené

8. Dodatok č. 1 k     VZN č. 58  
- viď uznesenie č. 50/4/2007 – jednohlasne schválené

9. Schválenie rozpočtových opatrení č. 1, 2, 3, 4
- p. starosta informoval o potrebe prijatia opatrení, ktoré majú vplyv na rozpočet obce. 
- viď uznesenie č. 51/4/2007 – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1
- viď uznesenie č. 52/4/2007 –  54/4/2007 – jednohlasne schválené 

10. Určenie nájomného a zloženie finančnej zábezpeky v nájomných bytoch nižšieho 
       štandardu
- p. Orinčáková vysvetlila výpočet nájomného pre nájomné byty nižšieho štandardu a potrebu 
finančnej zábezpeky, ktorú musí zaplatiť nájomca na účet obce pred podpísaním nájomnej 
zmluvy. 
- viď uznesenie č. 55/4/2007 – jednohlasne schválené

11. Určenie nájomníkov do nájomných bytov nižšieho štandardu
- p. starosta informoval poslancov o poradovníku žiadateľov a taktiež o ich stave nedoplatkov. 
Zároveň informoval o vybavení týchto bytov.
Podľa stavu nedoplatkov bol zostavený poradovník /aj zoznam náhradníkov/, ktorým budú 
pridelené byty.
- viď uznesenie č. 56/4/2007 – jednohlasne schválené 
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12. Schválenie zmeny organizačnej štruktúry v     materských školách  
- p. starosta informoval o zmene počtu pracovníkov v MŠ ul. Ružová. Z dôvodu zníženia 
počtu prihlásených detí dôjde k zníženiu počtu pedagogických pracovníkov z 12 na 10. Jedna 
pracovníčka odchádza do dôchodku a druhá na vlastnú žiadosť /úspešná vo výberovom 
konaní/.
- viď uznesenie č. 57/4/2007  

13. Stavebné pozemky
- viď uznesenia č. 58/4/2007 – 62/4/2007 – jednohlasne schválené

14. Platový poriadok zamestnancov obce
- p. starosta informoval o potrebe schváliť platový poriadok odmeňovania zamestnancov obce 
Smižany.
- viď uznesenie č. 63/4/2007 – za: 7, proti: 0, zdržal sa: 3

15. Diskusia
- p. Bendík – požiadal, aby materiály zasielané s pozvánkou k jednotlivým bodom boli 
číslované podľa bodov programu a žiada o obrazovú dokumentáciu jednotlivých bodov, 
nakoľko sa uľahčí práca a priebeh OZ
- p. Jerdoneková – poukázala na slabú /poddimenzovanú/ pracovnú náplň hl. kontrolóra 
obce, keďže táto funkcia je platená. 
- Ing. Imre – prezentoval svoju prácu, jej rozsah a náročnosť.
- Ing. Malina – informoval o pripravovaných oslavách pri príležitosti 95. nedožitých 
narodenín kpt. J. Nálepku, ktoré zabezpečuje prípravný výbor.
Zároveň informoval o uskutočnenom II. ročníku športovej olympiády pre deti MŠ v MŠ na 
Ružovej. ul.  
- p. Orinčáková – informovala sa, kde sa postaví Domov dôchodcov, ak sa plánuje 
s rozšírením ZUŠ. Poprosila hlavného kontrolóra obce, aby všetkým poslancom bol zaslaný 
prehľad nákladov na otvorenie turistickej sezóny aj náklady na vyčistenie Bystričky. 
Zároveň doporučila upozorniť p. Gengeľa na to, že nevyužíva budovu na ten účel, na ktorý 
bola skolaudovaná /PIZZERIA/ a zaberá verejné priestranstvo na parkovanie áut hostí.
- Ing. Kotrady – Ing. arch. Burák nedoporučuje pri ZUŠ stavať penzión dôchodcov, nakoľko 
by nebol dostatočný priestor, ktorý je potrebný pre danú stavbu.
ZUŠ súrne potrebuje ďalšie priestory, nakoľko sa plánuje rozšíriť výučba o niektoré 
oddelenia.
- p. Capová – podporuje návrh p. starostu a prosí, aby aj ostatní poslanci podporili zmenu, 
ktorá je plánovaná.
- p. Orinčáková – navrhuje, aby OZ uvažovalo nad možnosťou odkúpiť dom vedľa výrobne 
p. Vodžáka, aby sa pripravoval na penzión pre dôchodcov. Doporučuje jednať s p. Vodžákom. 
Poslanci tento návrh podporili.
- p. Bendík – informoval sa, či je pravdou, že vodárne a kanalizácie ponúkli obci na odpredaj 
priestory starej vodárne.
p. starosta túto informáciu poprel. PVS, a.s. predaj nevyužívaného nehnuteľného majetku 
prednostne ponúka obci. Odpredávali ubytovňu nad vodárňou, neodpredávali vodáreň.
- Mgr. Trošanová – kladne ohodnotila všetky kultúrne akcie poriadané obcou.  
- p. Nálepka – zaujímal sa, aké sú najnovšie informácie o severnom obchvate
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objazdoch, ktoré sa vybudujú dôjde k odľahčeniu dopravy. Je možné, že sa bude realizovať 
južný obchvat, ale v súvislosti s kruhovým objazdom, ktorý pripravujú železnice.
Z ulice Jesenského je plánovaný podchod k priemyselnej zóne, ale aj na ul. Staničnej smerom 
k rómskej osade /podchod popod trať pri terajšom priecestí/.
- p. Capová – informovala sa, že či pri nájomných bytoch je vyčlenené priestranstvo pre 
psičkárov. 
- Mgr. Gregová – je potrebné, aby sa takýto priestor pre psičkárov vyčlenil, je to požiadavka 
viacerých občanov – majiteľov psov.
- p. Orinčáková – ak psičkári budú dodržiavať stanovené hyg. predpisy, môžu so psami 
chodiť po celej obci
- p. Bendík – doporučil pri plánovaní výstavby ciest v obci aby ich bolo menej ale kvalitných. 
Je potrebné, aby dozor, ktorý je zodpovedný, kontroloval vysprávky ciest. Žiada pre mladú 
generáciu nové možnosti zábavy /cyklistický chodník, chodník pre korčuliarov/, ktorý bude 
slúžiť aj starším, cudzincom i hosťom, ktorí prídu do obce.
Upratovanie obce nie je dostatočné, je potrebné zapojiť do kosenia väčšiu techniku, aby 
kosenie bolo efektívnejšie.
Nie je čistý potok v obci. Na Košiarny briežok je veľmi zlá cesta.
- p. Jerdoneková – informovala sa, čo je s novopridelenými pozemkami, ktoré nie sú doteraz 
zastavané a či prichádzajú žiadosti o stav. pozemky na Pánskom kruhu.
- p. starosta – informoval o stave pozemkov a zároveň dal prísľub, že stavebné oddelenie 
vyzve stavebníkov, aby začali stavať. V opačnom prípade pozemok musia vrátiť. Obdobne aj 
p. Klein, ktorý dostal povolenie na výstavbu fitnes centra /Nám. M. Pajdušáka/.
- Mgr. Trošanová – je potrebné, aby sa po obci rozmiestnili odpadkové koše
- p. Orinčáková – informovala o tom, že priestory starej budovy FARBY-LAKY ešte 
neodovzdajú obci, nakoľko im slúžia ako sklad materiálu, ale zároveň je problém s nájmom.
- viď uznesenie č. 66/4/2007 – za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 
- Ing. Malina – informoval o zriaďovaní obecnej polície. Potencionálnych uchádzačov je 
potrebné vyškoliť. Je nutné previesť stavebné úpravy na „Domčeku“, zabezpečiť výzbroj. Je 
potrebné si uvedomiť, že aktívna obecná polícia bude plne funkčná až neskôr.
- p. Černák – doporučil zvolať majiteľov zariadení v ktorých je povolená prevádzka do 23.00 
hod. a upozorniť ich, ak nebudú dodržiavať záverečné hodiny, že sa im upraví prevádzková 
doba do 22.00 hod.. Zároveň upozornil na poškodzovaný pomník v parku na Tatranskej ul. 
Bolo by vhodné odstrániť kríky v jeho okolí.
- p. Šarišský – informoval sa, či si môže dať p. Petrufová stôl pred prevádzku na sedenie 
a kedy bude postavené kultúrne centrum v rómskej osade.

     V závere boli schválené jednotlivé uznesenia, ktoré predložila návrhová komisia.
P. starosta poďakoval prítomným na účasť, poprial príjemné dovolenky a šťastný návrat na 
pracovisko. 

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

Overovatelia zápisnice: 

p. A. Orinčáková: 
p. F. Nálepka:  
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