
Z á p i s n i c a
zo 9. mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 13. marca 2008 v Smižanoch

Prítomní: 9 poslancov – viď prezenčná listina
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce
                  Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu
                  Ing. Ján Imre – hlavný kontrolór obce  

Neprítomní:  Bc. Juliana Capová, Jozef Černák, Jozef Svetkovský - ospravedlnení

P r o g r a m :
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Zvýšenie cestovného v mestskej verejnej doprave
4. Určenie nájomného za drevárne – 16 bj
5. Zmena územného plánu zóny Pánsky kruh
6. Diskusia
7. Návrh uznesení
8. 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. E. Jerdoneková, p. A. Orinčáková, p. F. Nálepka
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. Ľ. Trošanová, p. J. Bendík
- Zapisovateľka: p. Lýdia Chromá

3. Zvýšenie cestovného v     mestskej verejnej doprave  
- viď uznesenie č. 143/9/2008
- poslanci obdržali písomne dôvodovú správu ku kalkulácii nákladov mestskej verejnej 
dopravy v Spišskej Novej Vsi na rok 2008
Hlasovanie: za: 8, proti:0, zdržali sa: 1

4. Určenie nájomného za drevárne – 16 bj
- viď uznesenie č. 144/9/208
- p. Orinčáková -  upozornila, že o pár rokov bude potrebná oprava drevární, od toho sa 
vyvíja aj mesačný poplatok 150,- Sk
-Ing. Zekucia – navrhol, aby sa mesačný poplatok za drevárne znížil na 100,- Sk.
Hlasovanie: za:2, proti: 0, zdržali sa:7
Návrh Ing. Zekuciu neprešiel.
Hlasovanie za mesačný poplatok za drevárne vo výške 150,- Sk
Hlasovanie:  za:7, proti:0, zdržali sa: 2



5. Zmena územného plánu zóny Pánsky kruh
- p. starosta -  informoval poslancov o obstaraní ZaD ÚPN-Z  Pánsky kruh v Smižanoch 
v rozsahu: vzájomná zámena umiestnenia škôlky – plocha“A“ za plochu pre obchod a služby 
(plocha B) pri zachovaní verejnoprospešnosti stavby škôlky.
Hlasovanie:  za:9,  proti: 0, zdržali sa: 0

6. Diskusia
Ing. Zekucia – podotkol, že je potrebné, aby sa straty MVD nenavyšovali.

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

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ľudmila Trošanová

p. Ján Bendík


