
Z á p i s n i c a
z     5. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. augusta 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, 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. Zloženie sľubu poslanca OZ
6. Voľba predsedu stavebnej komisie a začlenenie poslanca do komisie
7. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2007
8. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2007
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 64 o obecnej polícii
10. Štatút „Cena Štefana Hozu“
11. Udelenie ceny Štefana Hozu
12. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
13. Určenie nájomníkov do nájomných bytov
14. Stavebné pozemky
15. Návrh uznesenia
16. 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: p. J. Černák, p. A.Blašková, Mgr. Ľ. Gregová
- Volebná komisia: Mgr. Ľ. Trošanová, p. E. Jerdoneková
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. A. Orinčáková, p. J. Svetkovský
- Zapisovateľka: Mgr. Ľ. Frankovičová

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

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- Mgr. Ing. Ján Prostejovský – náčelník obecnej polície podal informáciu o práci obecnej 
polície od jej doby zriadenia
- od 1. 8. 2007 sú prijatí 2 policajti, ktorí sú vybavení mobilným telefónom, pracujú na zmeny 
/denná v čase od 8.00 – 16.00 hod., popoludňajšia od 15.00 – 23.00 hod./
- obecná polícia sídli v priestoroch bývalého bytového hospodárstva
- prvý septembrový týždeň bude podpísaná zmluva s OR PZ v Sp. Novej Vsi
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- p. starosta informoval o:
- potrebe zakúpenia pecí do bytov nižšieho štandardu a postavení prístreškov na skládku 
tuhého paliva pre podnájomníkov
- dokončení tribúny na ihrisku a jej slávnostnom otvorení dňa 9. 9. 2007 – účasť na otvorení 
prisľúbila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva v Bratislave. Súčasťou otvorenia budú aj 
rôzne sprievodné akcie /beh ulicami Smižian, obecná liga v šachu, futbalový zápas, kultúrny 
program/.
- rekonštrukcii komunikácie na ul. Smrekovej a jej rozšírení pre státie automobilov    
- rekonštrukcii kaštieľa a KD – po menších úpravách projektu
- rekonštrukcii kanalizácie pri kultúrnom dome s napojením na ul. Staničnú
- výmene okien a rekonštrukcii soc. zariadení, kuchyne v MŠ Zelená ul.
- zhotovení chodníka zo zámkovej dlažby na ul. Zelenej

5. Zloženie sľubu poslanca OZ
- Smrťou p. Štefana Bartoša sa uprázdnil mandát poslanca OZ. Ako ďalšia v poradí 
s najvyšším počtom hlasov bola Mgr. Miroslava Szitová, ktorá zložením sľubu poslankyne 
nastúpila ako náhradník.  

6. Voľba predsedu stavebnej komisie a     začlenenie poslanca do komisie  
- voľba člena OR:
- p. Svetkovský – nakoľko každý politický subjekt má mať zastúpenie v OR, informoval sa, 
či on ako nezávislý poslanec nemôže byť členom OR   

- hlasovanie za odvolanie p. Juliany Capovej z funkcie člena finančnej komisie:
- viď uznesenie č. 67/5/2007 - za: 7, proti: 0, zdržali sa: 4

- voľba člena OR – p. Juliana Capová
- hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 5

- voľba predsedu stavebnej komisie – p. Juliana Capová
- hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 4

- voľba predsedu komisie na ochranu záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce – 
  Mgr. Ľubica Gregová
- hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa 2

- voľba člena finančnej komisie – Mgr. Miroslava Szitová
- hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

- pridelenie Tatranskej ulice poslankyni Mgr. Miroslave Szitovej
- viď uznesenie č. 69/5/2007 – za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

7. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2007
- Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2007 predniesol p. starosta.
- Príjmy dosiahli výšku 54 272 333,- Sk, čo je plnenie na 45 % z upraveného plánu.
- Výdavky predstavujú čiastku 41 405 735,- Sk,  čo je plnenie na 34,5 % z upraveného plánu.
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8. Správa hlavného kontrolóra obce o     výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2007  
     Poslanci OZ správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti obdržali 
písomne a následne ju zobrali na vedomie.

9. Dodatok č. 1 k     VZN č. 64 o     obecnej polícii  
     - Mgr. Ing. Prostejovský odôvodnil nutnosť dodatku k VZN č. 64, ktorý poslanci dostali 
v písomnej forme.
     - p. Svetkovský – informoval sa, prečo náčelník OP sa musí zodpovedať prednostovi obce. 
Z vysvetlenia vyplýva, že prednosta je pracovníkom úradu a je veľmi častá a potrebná jeho 
pomoc v prípade rýchleho zásahu.
- viď uznesenie č. 70/5/2007 – jednohlasne schválené 

10. Štatút „Cena Štefana Hozu“
Po zapracovaní pripomienok bol Štatút „Cena Štefana Hozu“ jednohlasne prijatý. 
- viď uznesenie č. 71/5/2007

11. Udelenie ceny Štefana Hozu
Ako prví na udelenie ceny Štefana Hozu sú navrhnutí bratia Vojtech a František Skyvovci za 
úspechy v športe, reprezentáciu a zviditeľnenie obce.
- viď uznesenie č. 72/5/2007 – 73/5/2007 – jednohlasne schválené  

12. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
- Z dôvodu navýšenia počtu opatrovateliek o 3 pre imobilných občanov je potrebné schváliť 
zmenu organizačnej štruktúry OcÚ.
- viď uznesenie č. 74/5/2007 – jednohlasne schválené

13. Určenie nájomníkov do nájomných bytov
- viď uznesenia č. 75/5/2007 – 78/5/2007 – jednohlasne schválené

- určenie nájomníkov do bytov nižšieho štandardu:
     - p. Orinčáková – ako predsedníčka sociálnej a bytovej komisie nedoporučila určovať 
náhradníkov, nakoľko sa necháva šanca všetkým žiadateľom.
     - p. Jaroslav Šarišský –ak sú rodičia vlastníci nehnuteľnosti, nemôže žiadateľ zodpovedať 
za nedoplatky ďalších členov rodiny.
- podmienkou ku podpísaniu zmluvy je zloženie 10 000,- Sk na účet obce.
- viď uznesenie č. 79/5/2007 – jednohlasne schválené

14. Stavebné pozemky
- p. Orinčáková podala návrh, aby o každom žiadateľovi o stavebný pozemok na výstavbu 
rekreačnej chaty sa hlasovalo individuálne
- p. Capová sa priklonila k návrhu p. Orinčákovej
- Ing. Zekucia – doporučil, aby sa pri hlasovaní prihliadalo na žiadateľov, ktorí podnikajú 
v obci a vytvárajú pracovné príležitosti pre Smižančanov
- Mgr. Gregová – doporučila hlasovať za každého žiadateľa, nie iba Smižančana, nakoľko aj 
v minulosti sa takto hlasovalo
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Meno a priezvisko žiadateľa Hlasovanie za: proti: zdržal sa:
Milan Korenko 3 9 0
Ľudovít Vrana 11 1 0
Mgr. Emil Samko, PhD. 4 8 0
František Nálepka 11 0 1
Ing. Ivan Lukáč 7 0 5
Daniela Štencelová 5 0 7
Silvester Morandíny ml. 10 0 2
Eva Drozdyová 0 0 12
Jozef Cvengroš 10 0 2

15. Diskusia
     - Mgr. Trošanová – je odsúhlasené zastupiteľstvom, že autor úspešného projektu dostane 
určitú sumu ako odmenu. Bolo by korektné, aby autori tohto projektu boli odmenení /umelý 
trávnik/.
     - p. Svetkovský – informoval sa, kedy sa budú robiť zastávky pri kostole a pri požiarnej 
zbrojnici a či je možné vybudovať odstavnú plochu aj oproti starej časti cintorína
- upozornil na zdevastované lavičky na cintoríne – nie je kde si sadnúť
- požiarna zbrojnica – výmena brány ešte stále nie je zrealizovaná 
- pri požiarnej zbrojnici sa hromadí stavebný odpad na mieste, ktoré je určené na škodlivý 
odpad. Je potrebné určiť otváracie hodiny na skládke nebezpečného odpadu.
- je potrebné odpojiť elektromer na požiarnej zbrojnici
- informoval sa, aké sú prijaté opatrenia za porušenie finančných opatrení /komentár k správe 
hlavného kontrolóra/
- zaujímal sa, či je predpoklad, že obecná polícia bude mať osobný automobil
     - p. Jerdoneková – je potrebné, aby v správe hlavného kontrolóra sa uviedlo, v akom 
stave sú nedostatky /odstránené, odstraňujú sa atď./
- parkovisko ul. Smreková – navrhla upozorniť majiteľa predajne 101 drobností, nech 
stavebným materiálom neblokuje hlavnú cestu – je to veľmi nebezpečné
- na Smrekovej ul. na mostíku nie je zábradlie a došlo tam už k 2 dopravným nehodám
- v MŠ na Zelenej ul. sa pri rekonštrukcii kuchyne osadil malý drez, ktorý nebude postačujúci 
pri prevádzke škôlky a nie je priestor na ukladanie umytého riadu. Je potrebné podperiť drez, 
ktorý je umiestnený iba na 2 konzolách.
     - p. Blašková – poprosila v mene občanov, aby prestali parkovať pred Vyšnou kamióny, 
nakoľko ani návštevníci Vyšnej nemajú kde zaparkovať osobné automobily.
     - Ing. Zekucia – pri rampách, ktoré bránia vysypávaniu TDO sú vytvárané skládky s tým, 
že sa obchádza cez pole, priekopy
     - p. Šarišský – z mosta na ul. Zelenej je strhnuté zábradlie a hrozí možnosť úrazu
     - p. Bendík – mapa pred Kaštieľom je veľmi stará, neaktuálna a cudzinci sa nemajú ako 
zorientovať v priestore. Je potrebné osadiť mapy na viacerých miestach v obci.  
- informoval sa, ako je to s cestou na Košiarny briežok
- Ing. Vodžák je ochotný odpredať budovu na ul. Smrekovej, ktorá by bola vhodná pre domov 
dôchodcov a je potrebné jednať aj s múzeom
     - p. Černák – doporučil vyznačiť prechod pre chodcov oproti poľnohospodárskemu 
družstvu a uvažovať o znížení rýchlosti na tomto úseku. Občania z ul. Lipová, Agátová majú 
veľký problém prejsť cez cestu Tatranská. 
- uvažovať o kruhovom objazde na križovatke ulíc Tatranská, Slov. raja, Tomášovská.
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     V závere zasadnutia boli prijaté jednotlivé uznesenia, ktoré predložila návrhová komisia.

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

Overovatelia zápisnice:

p. Alžbeta Orinčáková:

p. J. Svetkovský:


