
Zápisnica
z     8. zasadnutia OZ, konaného dňa 21. februára 2008 v     Smižanoch  

Prítomní: 11 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce
                  Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu
                  Ing. Ján Imre – hlavný kontrolór obce

Neprítomní: p. Jozef Svetkovský – ospravedlnený

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
5. Dodatok č. 1 k platovému poriadku odmeňovania zamestnancov obce
6. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2007
7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2007
8. Združenie právnických osôb MAŠA SMIŽANY
9. Schválenie rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu na rok 2008
10. Stavebné pozemky
11. Termíny zasadnutí OZ v roku 2008
12. Pridelenie ulíc poslancom OZ
13. Diskusia
14. Návrh uznesení
15. 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: Mgr. Ľ. Gregová, Mgr. M. Szitová, p. Černák
Overovatelia zápisnice a uznesenia: Ing. Š. Zekucia, p. Blašková
Zapisovateľka: 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  
p. starosta informoval o aktivitách v obci.
Pokračuje sa v rekonštrukcii kaštieľa – prebiehajú vnútorné práce. V rekonštrukcii
kultúrneho domu prebiehajú hrubšie práce.
Dňa 15.2.2008 bolo stretnutie s občanmi bývajúcimi na ul. Záhradky. Diskutovalo sa na tému
preložky štátnej cesty III/53616. Účasť zo strany občanov a poslancov bola dobrá.
Požiadame o financie z Ministerstva výstavby a a regionálneho rozvoja. Financie budú 
použité na výmenu okien, nákup nábytku a počítačovej techniky, výmenu podlahy, 
oplotenie, na vybavenie  triedy IKT a na bezbariérový vstup do budovy na ZŠ Komenského 
ul. Smižany.
5. Dodatok č. 1 k     platovému poriadku odmeňovania zamestnancov obce  
Dodatok č. 1,ktorým sa dopĺňa platový poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Smižany
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0



6. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2007
Správu čerpaní rozpočtu za rok 2007 predniesol starosta obce.
Výdavky: plán 123 161 336,- Sk, sktočnosť 114 135 537,- Sk, plnenie 92,67%
Príjmy: plán 123 161 336,- Sk, skutočnosť 119 645 170,- Sk, plnenie 97,15%
OR vzalo informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2007 na vedomie.

7. Správa hlavného kontrolóra obce o     výsledkoch kontrolnej činnosti  za II.polrok   
2007
Poslanci  OZ  správu  hlavného  kontrolóra  o výsledkoch  kontrolnej  činnosti  obdržali 
písomne.  Zo  strany  poslancov  boli  vyslovené  požiadavky,  aby  správy  obsahovali 
konktrétne opatrenia, ktoré sa vykonajú na odstránenie nedostatkov uvedených v spáve .
Ing. Zekucia vyslovil pripomienku, že poslanci pri  výberových konaniach nemajú hlas 
rozhodujúci, majú iba hlas poradný. 
OZ vzalo správu hlavného kontrolóra na vedomie.

8. Združenie právnických osôb MAŠA SMIŽANY
Toto záujmové združenie osôb zahŕňa obec, podnikateľský sektor a neziskový sektor.
Cieľom združenia podľa zakladajúcej zmluvy je:
-rozvoj nástupnej časti územia do Slovenského raja v katastri obce Smižany – časť Maša
-spolupráca a vzájomná koordinácia vo vybraných oblastiach najmä:
podpora  výstavby  priemyselného  parku,  podpora  cestovného  ruchu,  podpora 
zamestnanosti,  podpora  a rozvoj  bytovej  politiky,  práca  v oblasti  sociálnych  služieb, 
v oblasti kultúry, životného prostredia a v oblasti rozvoja športu a telovýchovy
-spoločný  postup  pri  získavaní  finančných  prostriedkov  a   realizácii  obecných 
a podnikateľských projektov
-  podpora  a oživenie  regionálnej  ekonomiky  s využitím  miestnych  zdrojov  hlavne 
s cieľom  zvýšiť  atraktivitu  daného  územia,  využiť  a podporiť  potenciál  jestvujúcich 
podnikateľov, potenciál neziskového sektora a potenciál celého predmetného územia.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0

9. Schválenie rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu na rok 2008  
p. starosta informoval o potrebe prijatia opatrení, ktoré majú vplyv na zmenu rozpočtu 
obce.
- viď uznesenie č.126/8/2008, hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č.127/8/2008, hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 128/8/2008,hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržali sa  2

10. Stavebné pozemky
viď uznesenia č. 129/8/2008 – 135/8/2008
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0

11. Termíny zasadnutí OZ v     roku 2008  
24.4.2008, 26.6.2008, 28.8.2008, 23.10.2008, 12.12.2008
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0



12. Pridelenie ulíc poslancom OZ

Pridelenie ulíc poslancom obecného zastupiteľstva v rómskej osade, ktoré bude tvoriť 
doplnok k už prideleným uliciam schváleným uznesením č. 7/2/2007 a č. 69/5/2007

Ing. Štefan Zekucia – Rybníky
Jozef Svetkovský -  Bystrá / pravá strana /
Bc. Juliana Capová – Štrkovec
Mgr. Ľubica Gregová – Za mostom, Hornádska
František Nálepka – Stredná
Jozef Černák – Vrbová
Ján Bendík – Bystrá / ľavá strana /
Mgr. Ľudmila Trošanová – Zelená
Eva Jerdoneková – Zelená
Anna Blašková – Poľná
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 2

13. Diskusia
Mgr. Ľ. Trošanová – je potrebná výmena drezu v školskej jedálni na ulici Zelená
p. starosta -  pri projekte neboli žiadne pripomienky
Ing. Baginová -  upozornila, že pri väčšom dreze bude obmedzený manipulačný priestor

p. Bendík -  požiadal o opravu chodníka na Iliašovskej ulici
p. Jerdoneková – požiadala o opravu chodníka na Staničnej ulici

Ing. Zekucia -  je potrebné vyzvať PVS na opravu cesty Slovenského raja
                -  je potrebné penalizovať PVS za dlhodobú odstávku vody na konci minulého
                   roka.

p. starosta-  cesta Slovenského raja je v správe Košického samosprávneho kraja a jej oprava
                     je určená na 06/2008

p. Nálepka -  vyslovil požiadavku na vytvorenie parkoviska na Maši.

p. Špak – pri návrhoch preložky štátnej cesty III/53616 nebol spracovaný návrh obyvateľov
                ul. Záhradky
p. starosta – všetky 4 varianty budú prepočítané projektantom dopravných stavieb

p. Frankovič – vyslovil nespokojnosť s rozdelením finančných dotácií
                       - kritizoval pracovníkov obecnej polície – arogantnosť, fajčenie na verejných 
                         priestranstvách
                       - požiadal o odstránenie autobusovej zastávky na Tomášovskej ulici
p. Mgr. Trošanová – turistické akcie neboli spropagované
                                
p. Vaško – informoval sa o rokovaní s dopravným inšpektorátom ohľadom retardérov     
                    a opravy cesty na Maši
               -   informoval sa o riešení podmytého mosta na Maši

p. starosta – na rekonštrukciu cesty je pripravené výberové konanie. Po rekonštrukcii budú 
                     riešené retardéry a dopravné značenie za účasti dopravného inšpektorátu.
Ing. Baginová – pri oprave piliera je potrebný názor statika



Mgr. Szitová –  0 17.00 hod nie je zabezpečené vysielanie rozhladu

p. Šarišský – je potrebné urobiť rigol na ul. Zelenej a na ul. Hornádskej cestu
                    - na ulici Poľnej je potrebné urobiť osvetlenie, plyn, chodníky

p. Orinčáková – požiadala Ing. Baginovú, aby vyzvala firmu, ktorá opravovala cestu na 
                            Smrekovej ulici, aby upratala okolie potoka na tejto ulici

Ing. Prostejovský – informoval poslancov o činnosti obecnej polície

p. Černák – je potrebné urobiť chodník k tribúne

Ing. Zekucia – informoval sa, v akom štádiu vybavovania je  odkúpenie budovy Múzea  
                          s možnosťou zriadenie Domova dôchodcov. Doporučil zaslať písomnú 
                          žiadosť na Košický samosprávny kraj o prevod múzea do vlastníctva obce.

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

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Štefan Zekucia

p. Anna Blašková


