
Zápisnica
z     10. zasadnutia OZ, konaného dňa 24.apríla 2008 v     Smižanoch  

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

Neprítomní: -
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. VZN č. 69 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne prístupných 
    miestach na území Obce Smižany
6. Dodatok č. 2 k VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného
    poriadku a zelene
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku
8. Záverečný účet obce
9. Vyradenie z majetku obce
10. Rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu na rok 2008
11. Prevádzkovanie vodovodu v rekreačnej oblasti Čingov a spláškovej kanalizácie v obci
12. Návrh na zvýšenie poplatkov za inzerciu v Smižianskom hlásniku
13. Stavebné pozemky
14. Zabezpečenie mestskej verejnej dopravy v roku 2008
15. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
16. Diskusia
17. Návrh uznesení
18. 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, Mgr. Ľ. Trošanová, p. A. Orinčáková
Overovatelia zápisnice a uznesenia: Ing. Š. Zekucia, Bc. J. Capová
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 a kultúrneho domu.
Zapojili sme sa do súťaže Progresívne bývanie v ktorej sme získali 2. miesto.
Doplnili sme stav príslušníkov obecnej polície, z piatich uchádzačov sme prijali 3, ktorí 
splnili dané podmienky a nastúpili na 3 mesačné školenie do Žiliny.
Rekonštrukciu cesty na Maši bude vykonávať firma EUROVIA
Podali sme žiadosť ohľadom školenia zemestnancov (ÚPSVaR)



5.VZN č. 69 o     zákaze predaja alkoholických nápojov a     ich požívania na verejne   
prístupných miestach na území Obce Smižany
viď uznesenie č. 146/10/2008
Hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0

.6.     Dodatok č. 2 k     VZN č. 58 o     vytváraní zdravého životného prostredia, o     ochrane   
verejného  poriadku a     zelene  
viď uznesenie č. 147/10/2008
Hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0

7. Dodatok č. 1 k     VZN č. 68 o     miestnych daniach a     miestnom poplatku  
viď uznesenie č. 148/10/2008
Hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0

8. Záverečný účet obce
  Záverečný účet Obce Smižany, krytie schodku rozpočtu, použitie prebytku hospodárenia
a zisku z podnikateľskej činnosti, použitie prostriedkov rezervného fondu v r. 2007 takto:
a) Schodok rozpočtu  po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách samosprávy vo výške 7 669 106,62 Sk kryť prebytkom príjmových finančných 
operácií a tak vzniknutý prebytok hospodárenia  v sume  4 403 567,43 Sk previesť do 
rezervného fondu obce
b)Zisk z podnikateľskej činnosti v sume 337 780,72 Sk previesť do rezervného fondu obce
c)Použitie  prostriedkov  rezervného  fondu  obce  v roku  2007  v sume  4  548  368,-  Sk  na 
kapitálové výdavky
d)OZ uzatvára celoročné hospodárenie bez výhrad.
- viď uznesenie č. 149/10/2008
Hlasovanie:  za 9, proti 0, zdržali sa 3
9. Vyradenie z     majetku obce  
viď uznesenie č. 150/10/2008
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 1

10. Rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu na rok 2008
p. starosta informoval o potrebe prijatia opatrení, ktoré majú vplyv na zmenu rozpočtu obce.
- viď uznesenie č. 151/10/2008 , hlasovanie: za 12, proti 0,  zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 152/10/2008,  hlasovanie: za 10, proti 1, zdržali sa 1

11. Prevádzkovanie vodovodu v     rekreačnej oblasti Čingov a     spláškovej kanalizácie   
v     obci  

Prevádzkovanie obecnej kanalizácie a vodovodu v rekreačnej oblasti Čingov spoločnosťou 
PVPS, a.s. Poprad a v prípade prejavenia záujmu ich následný odpredaj materskej spoločnosti 
PVS, a.s. Poprad, za 10% z nadobúdacej ceny evidovanej v účtovníctve
Hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0



12.Návrh na zvýšenie poplatkov za inzerciu v     Smižianskom hlásniku  

1. Pre podnikateľov – plošná inzercia 15,- Sk/cm2, mx. formát A5
                                 - riadková inzercia 15,- Sk
                                 - dve opakovania – zľava 20%
                                 - tri opakovania – zľava 30%
                                 - celoročná objednávka – zľava 50%

2. Spomienky a poďakovania občanov po pohreboch 100,- Sk
     / v SNV v časopise IČKO táto služba stojí 500,- Sk, viď internet/

3. Iná inzercia pre občanov 50,- Sk
Hlasovanie:  za 12, proti  0, zdržali sa 0

13. Stavebné pozemky
- viď uznesenie č. 155/10/2008, hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 156/10/2008, hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 157/10/2008, hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 158/10/2008, hlasovanie: za 12, proti 0, zdržali sa 0
Ing. Zekucia informoval poslancov, že v rómskej osade ukradli zamestnankyni PD Čingov 
Smižany finančné prostriedky vo výške cca 14.000,- Sk. Každý vie o koho ide, ale doteraz 
peniaze nevrátili. Navrhol, aby sa do vyriešenia prípadu nehlasovalo o predelení 15 
stavebných pozemkov v rómskej osade pre uchádzačov.
Hlasovanie za návrh Ing. Zekuciu: za 12, proti 0, zdržali sa 0
Na základe hlasovania poslancov bolo uznesenie o prideľovaní stavebných pozemkov 
presunuté na ďalšie zasadnutie OZ.

14. Zabezpečenie mestskej verejnej dopravy v     roku 2008  
p. starosta informoval poslancov o pripravovaných rokovaniach s Mestom Spišská Nová Ves 
a Eurobus-om .
O výsledku rokovania budú poslanci informovaní.

15. Správa hlavného kontrolóra o     vykonaných kontrolách  
Poslanci správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti obdržali písomne. Zo 
strany poslancov

16. Diskusia
Bc. Capová -  vyslovila požiadavku, aby sa pod zoznam uchádzačov o pozemky v rómskej 
osade podpísali zodpovední pracovníci a zoznam bol po podpise nemenný.

Ing. Imre – navrhol, aby sa nedoplatky na daniach a odpadoch evidovali ku koncu roka 2007
p. starosta -  v žiadosti je potrebné doplniť rodné číslo uchádzača, aby nedochádzalo 
k zámene uchádzačov

p. Černák –  podotkol, že ak žiadateľ býva s rodičmi, ktorí sú neplatičmi, je evidovaný ako 
neplatič
p. starosta -  navrhol, aby sa pri výbere žiadateľov o pozemky v rómskej osade zvolil systém 
zakrúžkovania mena žiadateľa poslancami



p. Orinčáková – navrhla, aby sa pozemky losovali

Mgr. Trošanová -  upozornila, že je potrebné uprednostniť ľudí v hmotnej núdzi
                            - navrhla, aby sa v rómskej osade vystavili bytovky a neposkytli sa pozemky 
                               na výstavbu rodinných domov

p. Šarišský – súhlasil s Mgr. Trošanovovu, ale upozornil, že nie každý chce bývať v bytovke

p. Orinčáková – vyslovila nespokojnosť s vyčisteným brehom potoka na ul. Smrekovej 
a požiadala, aby túto prácu vykonali pracovníci prijatí na VPP

Ing. Baginová – urgovala firmu, ktorá zabezpečuje čistenie brehov

p. Bendík   -navrhol, aby sa z ušetrených financií ( Maša) financoval dozor pri stavebných
        prácach pri obnove cesty na Mašu

- požiadal o vysprávku chodníka na Iliašovskej ulici
- -navrhol, aby sa okolo ihriska urobil chodník pre korčuliarov (kolieskové 
korčule) a osvetlenie

Ing. Zekucia – požiadal, aby sa zvolali všetci majitelia pozemkov na Jamách, ktorí do 
dnešného dňa nesúhlasili s predajom pozemku.

Mgr. Trošanová – upozornila, že pri pohostinstve na Ružovej ulici chýba kontajner 
a neporiadok spôsobujú aj pracovníci pohostinstva, nielen jeho návštevníci

Ing. Malina – skonštatoval, že pracovníci obecnej polície kontrolujú objekt pohostinstva na 
Ružovej ulici.

p. Blašková – požiadala o opravu cesty na Lipovej ulici

Mgr. Trošanová – požiadala o dozor pri viacúčelovom ihrisku, pretože deti sú bez dozoru 
a navrhla, aby bola určená osoba, ktorá bude zodpovedná za chod ihriska najmä počas letných 
prázdnin

Ing. Zekucia – navrhol, aby sa zakúpili kontajnery s označením odpadu na ktorý slúžia

Mgr. Szitová – informovala sa , ako sa eviduje počet psov v obci a kto kontroluje známky
- informovala sa o prefinancovaní fin. prostriedkov na kultúrny dom
- požiadala o umiestnenie nádob na separovaný zber na Rázusovej ulici
- informovala sa prečo má obecná polícia po 22.00 hod. zapnutý záznamník
- navrhla, aby sa viac motivovali návštevníci pri vstupe do Slovenského raja

Mgr. Gregová – požiadala o opravu ul. Pribinová

p. Svetkovský – upozornil na odpad v požiarnej zbrojnici /kontajner je naplnený rôznym 
odpadom/



Diskusia – občania
p. Bagarová Blanka, p. Šarišská Renáta, p. Doffeková Lucia -  informovali sa o zaradení 
svojej žiadosti o pozemok v rómskej osade.

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

Bc. Juliana Capová


