
                                                       Z á p i s n i c a
                 z      6. zasadnutia OZ, konaného dňa 25. októbra 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 uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
5. Slávnostný sľub náčelníka a príslušníkov obecnej polície
6. Schválenie rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu na rok 2007
7. Schválenie uchádzača o nájomný byt nižšieho štandardu
8. Zmena organizačnej štruktúry OcÚ
9. Stavebné pozemky
10.VZN č. 66 o zmenách a doplnkoch územného plánu obce
11. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
12. Schválenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Komenského ul.
13. Diskusia 
14. Návrh uznesenia
15. Záver.

                                                                                                 Ing. Michal Kotrady
                                                                                                        starosta obce

     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     zapisovateľa  
- Návrhová komisia : p. Mgr. M. Szitová, p.J.  Bendík, p. Ing.  Š. Zekucia  
- Overovatelia zápisnice a uznesenia :  p. Mgr. Ľ. Trošanová, p. J. Černák
- Zapisovateľ : p. L. Chromá

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  
- rekonštrukcia cesty na ulici Smrekovej, Nálepkovej
- rekonštrukcia kaštieľa
Zhruba rok budú trvať práce na rekonštrukcii kultúrneho domu.
Na hasičskej zbrojnici sa začali práce na výmene vchodových dverí a bráne.
Prebehlo výberové konanie na dodávateľa motorového vozidla pre obecnú políciu.



5. Slávnostný sľub náčelníka a     príslušníkov obecnej polície  
Podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii ( § 5 ods. 3 ), náčelník a príslušníci 
obecnej polície zložili slávnostný sľub. 

6. Schválenie rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu na rok 2007
Rozpočtové opatrenie č. 5/2007 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov.
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:
Zvýšenie bežných príjmov spolu :    1. 515 336,-Sk.
Zvýšenie bežných výdavkov spolu : 1. 515 336,- Sk
2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – kapitálové:
Zvýšenie kapitálových príjmov spolu :    1. 446 000,- Sk
Zvýšenie kapitálových výdavkov spolu :  1. 446 000,- Sk
3. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:
Zvýšenie príjmov – príjmové finančné operácie – splátky poskytnutých návratných 
výpomoci 100.000,-- Sk
Zvýšenie výdavkov – výstavba viacúčelového ihriska 100.000,- Sk
- viď uznesenie č. 91/6/2007  - hlasovanie – za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
Rozpočtové opatrenia č. 6/2007 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
presuny výdavkov – zníženie výdavkov rozpočtovej kapitoly    5. 594 000,- Sk
presuny výdavkov – zvýšenie výdavkov v rozpočtovej kapitole 5. 594 000,- Sk
- viď uznesenie č. 92/6/2007 – hlasovanie  - za: 12, proti: 0, zdržali sa:0

7.Schválenie uchádzača o     nájomný byt nižšieho štandardu  
Nájomný byt č.8 nižšieho štandardu na ulici Rybníky 22 po doporučení sociálnej bytovej 
komisie bol pridelený p. Irene Škopovej ( Čonkovej) k termínu 4.10.2007
-viď uznesenie č. 93/6/2007 – hlasovanie – za: 12, proti:0, zdržali sa: 0

8. Zmena organizačnej štruktúry OcÚ
Prijatím opatrovateľky na 4 hodiny denne/53% úväzku/  pre p. Vendelína Dupčáka bola 
zabezpečená opatrovateľská služba, s platnosťou od 13.9.2007
- viď uznesenie č. 94/6/2007 – hlasovanie – za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0

9. Stavebné pozemky
Uznesenie č. 95/6/2007
Na zasadnutí OZ boli schválené pozemky na výstavbu chát týmto žiadateľom:
1. 2037/157 -Ľudovít Vrana, bytom Iliašovská 20, Smižany
2. 2037/160 -František Nálepka, bytom Nálepkova 11/7, Smižany
3. 2037/162 -Ing. Ivan Lukáč, bytom Gorazdova 37, Spišská Nová Ves
4. 2037/159 -Silvester Morandíny ml., bytom Brusník 21, Smižany
5. 2037/158 -Jozef Cvengroš, bytom Hutnícka 3/24, Spišská Nová Ves
Hlasovalo  sa  za  všetkých  naraz,  pretože  dochádzalo  iba  k zámene  pozemkov  medzi 
jednotlivými stavebníkmi. Hlasovanie – za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
6.2037/161 Daniela Štencelová, Šoltésovej 1/4, Spišská Nová Ves
7.2037/155 Milan Korenko, Hlavná 107, Hozelec
8.2037/156Mgr. Emil Samko,  Ďurčanského 14, Kežmarok
- viď uznesenie č. 96/6/2007



Hlasovanie – parcela č. 2037/161 – za: 10,  proti: 0, zdržali sa: 1
                      parcela č. 2037/155 – za : 7,  proti: 0, zdržali sa : 4
                      parcela č. 2037/156 – za: 8, proti: 0, zdržali sa: 3
 

10.VZN č. 66 o     zmenách a     doplnkoch územného plánu obce  
Poslanci navrhli najprv hlasovať za uznesenie č. 106/6/2007, ktoré ukladá oddeleniu výstavby 
a životného  prostredia  zabezpečiť  vypracovanie  štúdie  a následne  komplexné  posúdenie 
variantov preložky štátnej cesty III/53612
Hlasovanie – za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
-viď uznesenie č. 99/6/2007 – hlasovanie – za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0
-viď uznesenie č. 100/6/2007 – hlasovanie – za: 12. proti: 0, zdržali sa: 0
V bode 3 p. Orinčáková  navrhla doplniť v bode 22 prívod vodovodu ....../  v katastrálnom 
území Smižany/

11. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
P. starosta predložil  na schválenie návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre 
podnikateľskú  činnosť  obce.  Poskytnutie  finančných  prostriedkov  bude krátkodobé  a v čo 
najkratšom čase vrátené na bežný účet obce. 
Poslanci žiadali aby boli informovaní o čerpaní finančných prostriedkov.
- viď uznesenie č. 101/6/2007  - hlasovanie – za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0

12. Schválenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Komenského ul.
p. Orinčáková požiadala, aby škola informovala o zisku z prevádzkovania telocvične. Žiadala 
zapracovať do zmluvy o prevode správy poskytnutie zariadenia posilňovne aj pre iné školy.
- viď uznesenie č. 102/6/2007 – hlasovanie – za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1

13.Diskusia
Mgr. Trošanová – námietka voči pokutovaniu za parkovanie na zelených plochách. 
Ing. Mgr. Prostejovský – problém s parkovaním riešia aj iné obce a mestá. K dnešnému dňu 
bolo zaevidovaných 57 priestupkov z toho bolo 36 vyriešených dohovorom, 13 je v riešení 
a v 8 prípadoch boli zaslané žiadosti na zistenie majiteľa vozidla. 
p. Marta Hasajová –  informovala o novele zákona  582/2004 o miestnych daniach, kde by 
malo dôjsť k zmene pri parkovaní na zelených plochách. 
p. Michal Bartoš – zaujímal sa o súčasný stav individuálnej bytovej výstavby v obci, kedy 
bude obec predávať pozemky a za akú cenu, a o čerpaní finančných prostriedkov z fondu EÚ 
a ich investovanie v obci. 
p. Stanislav Spišiak – upozornil na čistenie ulice Podjavorinskej, úpravu trávnatej plochy pri 
železničnej  trati,  vyjadril  nespokojnosť  s umiestnením  prechodu  pre  chodcov  pred  p. 
Džubákom
p. Nálepka – upozornil na úpravu v výtlkov na ulici Slovenského raja. Požiadal o vyčistenie 
kanála pri podjazde a o preloženie dopravnej značky na ulici Tatranská 
p. Jerdoneková – navrhla aby bol postavený plot okolo cintorína, upozornila na chýbajúcu 
dopravnú značku na ulici Mojmírovej. Podotkla, že pri železiarstve chýba  parkovisko.
p. Orinčáková –  upozornila na kontrolu poriadku a úpravu priestranstiev pred rodinnými 
domami. 



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

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

Overovatelia zápisnice:

p. Mgr. Ľ. Trošanová

p. Jozef Černák


