
Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 14. decembra 2007 v Smižanoch

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

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. Dodatok č. 1 k VZN č. 51 o ochrane ovzdušia a poplatkoch
6. VZN č. 67 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smižany
7. VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
    stavebné odpady
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008
9. Prijatie úveru na kapitálové výdavky v roku 2008
10. Rozpočet obce na roky 2008-2010
11. Plán investícií pre plynovú kotolňu na rok 2008
12. Vstup obce do združenia Mikroregión Slovenský raj
13. Schválenie predĺženia nájmu v nájomných bytoch
14. Stavebné pozemky
15. Plnenie rozpočtu obce za I.-III.Q 2007
16. Diskusia
17. Uznesenie
18. Záver

     V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol 
jednohlasne schválený. Na základe návrhu p. Nálepku bol doplnený bod 4a, aby bola daná 
možnosť občanom vystúpiť v diskusii. Návrh bol schválený.      

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
- Návrhová komisia: Mgr. Ľ. Trošanová, p. J. Svetkovský, Bc. Juliana Capová
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: p. A. Orinčáková, p. F. Nálepka
- Zapisovateľka: p. Lýdia 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  
p. starosta informoval o aktivitách v obci. 
Na ulici Nálepkovej sa dokončila cesta a chodník pre chodcov. 
Pokračuje sa v rekonštrukcii kultúrneho domu.



Pri  rekonštrukcii  kaštieľa pamiatkári  žiadali  zachovať pôvodný tvaru strechy.  Požadovanú 
rímsu vyrobí firma Tauber.
V novembri  bolo  otvorené  viacúčelové  ihrisko  na  ZŠ  ul.  Komenského  za  prítomnosti  p. 
Galisa, ktorý prisľúbil pomoc pri organizovaní futbalového zápasu.

4a. Diskusia občanov
p. Jozef Javorský 
- pýtal sa prečo nie je zverejnená pozvánka na zastupiteľstvo na úradnej tabuli.
- neboli zohľadnené požiadavky ZVL ohľadom oslobodenia od dane z nehnuteľnosti na lesné 
  pozemky, nedostali odpoveď do 30 dní
- prečo si zastupiteľstvo schválilo odmeny hneď na začiatku roka
p. starosta
- upozornil, že pozvánka na zasadnutie OZ je umiestnená na úradnej tabuli a na webovej 
stránke obce. Požiadavky ZVL boli prerokované na 16. zasadnutí obecnej rady dňa 
12.11.2007 pri návrhu VZN č. 67 o dani z nehnuteľnosti. Obecná rada doporučila predložiť 
požiadavku na zasadnutie OZ, pretože len poslanci môžu oslobodiť daňovníka od platenia 
dane. V právomoci zastupiteľstva je schvaľovať si odmeny.
p. Školníček
- tvrdil, že požiadavky obyvateľov Maše boli splnené minimálne
- žiadal zo strany obecného úradu urgovať PVS, a.s. aby po realizácii vodovodu a kanalizácie
   cestu dali do pôvodného stavu
- realizovať cestu na Maši na budúci rok
- parkovacie miesta pri vstupe na Mašu ( trojuholník na rázcestí )
- dopravné značenie
- uvažovať o retardéroch  ( spomaľovacích pásoch ) kvôli veľkému počtu áut smerom na
   Košiarny briežok
- riešiť bioodpad
p. starosta
- informoval o rokovaniach a písomných urgenciách zasielaných na PVS, a.s. týkajúcich sa 
cesty po realizácii rozšírenia kanalizácie. PVS, a.s. musí odovzdať cestu v takom stave ako 
bola pred investičnou akciou. Cesta na Maši je zahrnutá v rozpočte na rok 2008. Parkovacie 
miesta nie sú súčasťou realizácie a pozemok patrí súkromným osobám. Dopravné značenie 
odsúhlasuje dopravný inšpektorát, s tým budeme rokovať. Taktiež dávajú stanovisko 
k spomaľovacím pásom. Bioodpad riešime nielen zberom počas roka, ale komplexne bude 
riešený v rámci Združenia SEZO-Spiš.
Mgr. Vaško
– poznamenal, že rekonštrukcia cesty na Maši sa začala neskôr, ako bola plánovaná
 - v auguste bola prizvaná obecná polícia k prípadu rušenia nočného kľudu, nedostavili sa
- upozornil na podmytý pilier mosta cez rieku Hornád na Maši
Ing. Mgr. Prostejovský
- obecná polícia nie je v stave slúžiť 24 hodín denne
- požiadal, aby občania upozorňovali obecnú políciu na čierne skládky

- upozornil na podmytý pilier mosta cez rieku Hornád na Maši
p. Viliam Štrauch
- poďakoval za zvýšenie príspevku obce v rozpočte na rok 2008 pre TJ, informoval 
o výdavkoch, ktoré TJ musí zaplatiť a požiadal ak to bude iba trochu možné o navýšenie tohto 
príspevku
RNDr. Jana Vozárová



- upozornila na financovanie základných škôl a školských zariadení v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 668 z 1.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- posilňovňa v hodnote 1 115 467,50 Sk bola postavená z kapitálových výdavkov rozpočtu 
obce
- zariadenie do posilňovne bolo zabezpečené z viacerých zdrojov
90 000,- Sk Slovenská asociácia športu na školách Bratislava
49 923,- Sk Slovanská rada rodičovských združení pri ZŠ Komenského
46 000,- Sk Rodičovské združenie pri ZŠ na Komenského ul.
110 000,-Sk Obec Smižany
 52 488,- Sk ZŠ na Komeského ul.
- požiadala o zmenu uznesenia č. 102/6/2007, pretože v opačnom prípade jej rodičia nedajú 
majetok, ktorý zakúpili. Taktiež požiadala o stretnutie riaditeľov škôl, spoločného školského 
úradu a poslancov k zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2008/2009
Dodatok č. 1 k     VZN č. 51 o     ochrane ovzdušia a poplatkoch  
VZN č. 51 sa dopĺňa a mení takto:
Mení sa názov § 3 na:  Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia a súhlas  
orgánu ochrany ovzdušia
§ 3 sa dopĺňa :
Odsek 8/  Na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb  malých zdrojov vrátane ich zmien a  
                rozhodnutí na ich  užívanie je potrebný súhlas obce. 
Odsek 9/ Súhlas obce, ako orgánu ochrana ovzdušia, je potrebný i na inštaláciu  
               technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na  
                ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,

Mení sa § 5

 § 5Určenie výšky poplatku
1. Poplatok pozostáva zo základného poplatku, vypočítaného podľa množstva spotrebovaného 
    paliva a prirážky, určenej paušálnou čiastkou.
2. Výška paušálnej čiastky je závislá taktiež od druhu a množstva spaľovaného paliva a to  
    nasledovne:
a/ Plynné palivo
    - zemný plyn – spotreba plynu v m3/rok  do  10 000                               400,- Sk 
                                                                            10 001-20 000                  600,- Sk 
                                                                    nad   20 001                              800,- Sk
b/ Kvapalné palivo - za každú začatú t spáleného paliva
                                                                           - nafta                                300,- Sk/t   
                                                                           - vykurovacie oleje            400,- Sk/t
                                                                           - opotrebované oleje          500,- Sk/t
c/ Pevné palivo – za každú začatú t spáleného paliva
                                                             drevo, drevené brikety, štiepky       200,-Sk/t     
                                                             koks                                                 300,- Sk/t    
                                                             čierne uhlie                                      400,- Sk/t     
                                                             hnedé uhlie                                       500,- Sk/t 

Hlasovanie: za: 12, proti:0, zdržali sa: 0

6. VZN č. 67 o     dani z     nehnuteľnosti na území obce Smižany  
Poslanci VZN č. 67 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smižany obdržali písomne 
a následne bolo schválené



- p. Orinčáková predniesla návrh , aby sadzba dane z nehnuteľnosti za rok 2008 sa 
nezvyšovala a ostala v pôvodnej výške ako bola v roku 2007. Ing. Zekucia jej návrh podporil
Hlasovanie:  za: 5, proti: 0, zdržali sa: 7. Návrh neprešiel.
Hlasovanie za návrh VZN č. 67, kde je počítané so zvýšením sadzby dane z nehnuteľnosti na 
rok 2008 o 7%
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 4

7. VZN č. 68 o     miestnych daniach a     miestnom poplatku za komunálne odpady a     drobné   
stavebné odpady
Poslanci VZN č. 68. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady obdržali písomne a následne bolo doplnené:
Článok 2 Daň za psa, doplnený 
bod 2 Predmetom dane za psa nie je:
d) pes ktorého vlastníkom je obec
bod 5 Sadzba dane za psa ročne je:
c) v areáloch a objektoch právnických a fyzických osôb 1000,- Sk

Článok 4 Daň za ubytovanie 
bod 4. Sadzba dane za ubytovanie pre obec Smižany činí 15,- Sk za osobu. Základom dane je 
počet prenocovaní.
Článok 7b Sadzba poplatku
Košiarny briežok, Čingov
500,-Sk za obdobie od 1.4. – 31.10. pre poplatníkov za nehnuteľnosť na území katastra obce, 
ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá 
v obci trvalý a prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./,
Maša
500,-Sk za rok pre poplatníkov za nehnuteľnosť na území katastra obce, ktorú užíva alebo je 
oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý 
a prechodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./,
Hlasovanie: za:12, proti: 0, zdržali sa: 0

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008
Poslanci OZ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 obdržali písomne 
a následne ju zobrali na vedomie.
- p. Orinčáková  žiadala doplniť v bode 6 termín 31.3.2008
Hlasovanie: za: 12, proti:0, zdržali sa: 0

9. Prijatie úveru na kapitálové výdavky
Navrhovaná výška úveru je 30 000 000,- Sk
p. Orinčáková navrhla, aby obec zobrala úver na konkrétnu vec a tým sa nebude zbytočne 
zadlžovať. 
p. starosta pripomenul, že obec nie je finančne zadĺžená, pri splácaní nebudú problémy 
a finančné prostriedky potrebujeme na rekonštrukciu kaštieľa, kultúrneho domu a opravu 
cesty. V rámci kapitálových výdavkov sú presne rozpísané všetky investičné akcie na rok 
2008.
Hlasovanie: za 9, proti 1, zdržali sa 2

10. Rozpočet obce na roky 2008-2010
- p. Svetkovský požiadal o navýšenie výdavkov v položke 634 o 70 000,-Sk na nákup 
pneumatík pre požiarnické auto ( cisterna ) 



Hlasovanie: za:12 proti:0 zdržali sa:0
- p. Svetkovský požiadal o navýšenie finančných prostriedkov pre TJ Smižany v položke 
0810  o 200 000,- Sk 
Hlasovanie: za:10 proti:0 zdržali sa 2
Kvôli navýšeniu položiek v bežných výdavkoch o 270 000,- Sk, - p starosta navrhol zníženie 
kapitálových výdavkov v položke 717001 4512, cesty – priemyselná zóna, rómska osada 
o 270 000 Sk
Po zapracovaní pripomienok bol rozpočet obce na rok 2008 schválený.
Rozpočet obce na roky 2009-2010 je informatívny a OZ ho zobralo na vedomie. 
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2

11. Plán investícií pre plynovú kotolňu na rok 2008
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo plán investícií pre plynovú kotolňu na rok 2008
- viď uznesenie č.116/7/2007

12. Vstup obce do Mikroregiónu Slovenký raj
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vstup obce do Mikroregiónu Slovenský raj
- viď uznesenie č. 117/7/2007

13. Schválenie predĺženia nájmu v     nájomných bytoch   
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predĺženie nájmu v nájomných bytoch.
- viď uznesenie č. 118/7/2007

14. Stavebné pozemky
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj stavebných pozemkov
- viď uznesenie č. 119/7/2007, č. 120/7/2007

15. Plnenie rozpočtu obce za I.-III.Q 2007
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce za I.-III.Q 2007

16. Diskusia
p. Vaško 
– poznamenal, že rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na Maši sa začala neskôr, ako bola 
plánovaná
- most na Maši je v zlom stave – podmytý pilier
- v auguste bola prizvaná obecná polícia k prípadu rušenia nočného kľudu, nedostavili sa
Ing. Mgr. Prostejovský
- obecná polícia nie je v stave slúžiť 24 hodín denne
- požiadal, aby občania upozorňovali obecnú políciu na čierne skládky
p. Černák
- požiadal o sprístupnenie internetu aj v soboty
Ing. Zekucia
- požiadal o poskytnutie nových pozemkov na výstavbu nad terajšou ul. Lipovou, ktoré sú 
zakreslené v ÚPD obce a sú vo vlastníctve fyzických osôb.
p. Blašková
- upozornila na neskoré doručovanie zásielok doručovateľmi



p. Svetkovský
- informoval sa o výsadbe nových stromčekov na Štefánikovej ulici, keď pôvodne boli 
odstránené pri vedení podzemných káblov ( prepojenie trafostaníc na ul. Komenského 
a Pribinovej ) 

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. František Nálepka


