
Zápisnica
z     11. zasadnutia OZ, konaného dňa 26. 6. 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

Ospravedlnený: Ing. Štefan Zekucia

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
5. Stavebné pozemky
6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
7. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2008
8. Rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu obce na rok 2008
9. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
10. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku
11. Voľba hlavného kontrolóra obce
12. Informácia o činnosti obecnej polície
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, Bc. J. Capová, p. A. Blašková
Volebná komisia: Mgr. Ľ. Trošanová, p. A.Orinčáková, p. J.Černák
Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. M. Szitová, p. F. Nálepka
Zapisovateľka:  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 a prácach v obci.
V dňoch 15.5 a 19.5.2008 došlo k zaplaveniu ulíc a rod. domov v Smižanoch. Táto situácia 
bola prejednaná s Povodím Hornádu a Bodvy avšak odozva z ich strany zatiaľ nebola. 
O prácach sa bude rokovať.
Investičné akcie:

- v kultúrnom dome – prebehla výmena okien, elektrického vedenia, vykurovania, 
zrealizované nadstavby na obidvoch stranách, výmena strešnej krytiny - plechu

- opravujeme chodník na Tatranskej ulici



- rekonštruovali sme cestu na ul. Maša
- konalo sa výberové konanie na opravu domčeka pre obecnú políciu – víťazom sa stala 

firmy ŠIRILA
- vytvorili sme parkovacie miesta na ul. Za kaštieľom – 13 miest a na ul. Nálepkova – 

18 miest
- budeme realizovať verejné  osvetlenie na u. Nábrežnej
Jednali sme s EUROBUS –om Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves o úhrade 
straty za rok 2007 vo výške 854 tis. Sk. Mesto nám aj naďalej umožní užívanie 
autobusových zastávok v Spišskej Novej Vsi pre linku č. 4 . V dôsledku udržania výšky 
straty v optimálnej miere bude od 1.7.2008 vypustených 11 spojov linky č. 4 z cestovného 
poriadku.
S ÚPSVaR máme podpísanú zmluvu na aktivačnú činnosť pre 58 nezamestnaných

5. Stavebné pozemky
- viď uznesenie č. 163/11/2008  - hlasovanie:  za 10, proti 0, zdržali sa 1
- viď uznesenie č. 164/11/2008  - hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 165/11/2008  - hlasovanie: za 10, proti 0, zdržali sa 1
- v uznesení č. 165/11/2008  - z dôvodu nedoplatku neboli schválené pozemky:
Pozemok č.  6,  parc.  č.  1697/83 orná pôda,  výmera 405 m2 – Blažena Kováčová,  Bystrá 
960/21, Smižany - hlasovanie za 0, proti 11, zdržali sa 0
Pozemok č.11. parc. č. 1697/87 orná pôda, výmera 405 m2 – Zuzana Šarišská, Rybníky 844/2, 
Smižany - hlasovanie za 0, proti 10, zdržali sa 1
Pozemok č. 22. parc. č. 1697/98 orná pôda, výmera 405 m2 – Katarína Horváthová, Zelená 
574/55, Smižany - hlasovanie za 0, proti 10, zdržali sa 1
Pozemok č. 26.  parc. č. 1697/100 orná pôda, výmera 405 m2 – Vladimír Šarišský, Štrkovec 
1441/21, Smižany - hlasovanie za 0, proti 11, zdržali sa 0
Pridelenie pozemku s danou podmienkou:
25.  parc. č. 1697/99   orná pôda, výmera 403 m2 – Roman Pitule, Štrkovec 6, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
Podmienkou pridelenia pozemku pre Romana Pituleho, Rybníky 20, Smižany je do 3 rokov 
od podpísania kúpnej zmluvy odovzdať byt.
29.  parc. č. 1697/103 orná pôda, výmera 405 m2 – Marián Šarišský, Zelená 18, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
Podmienkou pridelenia pozemku pre p. Mariána Šarišského, Zelená 18, Smižany je do 3 
rokov od podpísania kúpnej zmluvy odovzdať byt

Prvá ulica:
1.  parc. č. 1697/78 orná pôda, výmera 405 m2 – Vincent Koky, Štrkovec 945/3, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
2.  parc. č. 1697/79 orná pôda, výmera 405 m2 – Ján Koky, Štrkovec 945/3, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
3.  parc. č. 1697/80 orná pôda, výmera 405 m2 – Jaroslav Bagar, Štrkovec 1067/8, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
4.  parc. č. 1697/81 orná pôda, výmera 405 m2 – Marek Šarišský, Štrkovec 1067/8, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
5.  parc. č. 1697/82 orná pôda, výmera 405 m2 – Miroslav Čonka, Rybníky 938/8, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
6.  parc. č. 1697/83 orná pôda, výmera 405 m2 – Blažena Kováčová, Bystrá 960/21, Smižany
Hlasovanie za 0, proti 11, zdržali sa 0
7.  parc. č. 1697/84 orná pôda, výmera 405 m2 – Ján Šarišský, Štrkovec 1070/14, Smižany



Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
8.  parc. č. 1697/114 zast. plochy, výmera 360 m2 – Alojz Holub, Rybníky 939/12, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2

Druhá ulica:
9.   parc. č. 1697/85 orná pôda, výmera 403 m2 – Denis Pecha, Zelená 554/17, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
10.  parc.  č.  1697/86  orná  pôda,  výmera  405  m2  –Peter  a Marcela  Horváthoví,  Bystrá 
639/9,Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
11. parc. č. 1697/87 orná pôda, výmera 405 m2 – Zuzana Šarišská, Rybníky 844/2, Smižany
Hlasovanie za 0, proti 10, zdržali sa 1
12. parc. č. 1697/88 orná pôda, výmera 405 m2 – Jana Šarišská, Za mostom 665/2, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
13. parc. č. 1697/89 orná pôda, výmera 405 m2 – Jana Bíla, Vŕbová 660/6, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
14. parc. č. 1697/90 orná pôda, výmera 405 m2 – Roman Bagár, Zelená 1322/130, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
15. parc. č. 1697/91 orná pôda, výmera 405 m2 – Renáta Kokyová, Štrkovec 948/9, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
16.parc. č.1697/92 orná pôda, výmera 405 m2 – Mária Bagárová a Ondrej Šarišský, Zelená 
589/85, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3

Tretia ulica:
17. parc. č. 1697/93 orná pôda, výmera 403 m2 – Andrea Miková, Zelená 597/101, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
18. parc. č. 1697/94 orná pôda, výmera 405 m2 – Jozef Šarišský ml., Zelená 105, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
19. parc. č. 1697/95 orná pôda, výmera 405 m2 – Zdenek Doffek, Bystrá 941/13, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
20. parc. č. 1697/96 orná pôda, výmera 405 m2 – Liana Šarišská, Zelená 139/1461, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
21.  parc.  č.  1697/97orná  pôda,  výmera  405 m2 – Miroslava  Horváthová,  Zelená  574/55, 
Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
22.  parc.  č.  1697/98 orná  pôda,  výmera  405  m2 –  Katarína  Horváthová,  Zelená  574/55, 
Smižany
Hlasovanie za 0, proti 10, zdržali sa 1
23. parc. č. 1697/117 zast. pl., výmera 405 m2 – Daniel Veselý, Zelená 1384/34,  Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
24. parc. č. 1697/115 zast. pl., výmera 470 m2 – Róbert Mika, Vŕbová 653/5, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2

Štvrtá ulica:
25.  parc. č. 1697/99   orná pôda, výmera 403 m2 – Roman Pitule, Štrkovec 6, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa 3
Podmienkou pridelenia pozemku pre Romana Pituleho, Štrkovec 6, Smižany je do 3 rokov od 
podpísania kúpnej zmluvy odovzdať byt.



26.  parc. č. 1697/100 orná pôda, výmera 405 m2 – Vladimír Šarišský, Štrkovec 1441/21, 
Smižany 
Hlasovanie za 0, proti 11, zdržali sa 0
27.  parc. č. 1697/101 orná pôda, výmera 405 m2 – Marek Pecha, Zelená 17, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
28.  parc. č. 1697/102 orná pôda, výmera 405 m2 – Renáta Veselá, Rybníky 19, Smižany
Hlasovanie za 9, proti 0, zdržali sa 2
29.  parc. č. 1697/103 orná pôda, výmera 405 m2 – Marián Šarišský, Zelená 18, Smižany
Hlasovanie za 8, proti 0, zdržali sa
Podmienkou pridelenia pozemku pre p. Mariána Šarišského, Rybníky 22, Smižany je do 3 
rokov od podpísania kúpnej zmluvy odovzdať byt.

Kupujúci uhradia kúpnu cenu za pozemok 100,- Sk/m2 +DPH do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy na účet Obce Smižany alebo v pokladni OcÚ. Kupujúci uhradia poplatky za právne 
úkony  súvisiace  s vkladom do  katastra  nehnuteľností  v hodnote  4 000,-  Sk.  Kupujúci  sú 
povinní začať s výstavbou rodinného domu do 1 roka. 
Na  pozemok  si  Obec  Smižany  v prípade  predaja  pozemku  na  tretiu  osobu  do  10  rokov 
vyhradzuje predkupné právo. 
Kúpne zmluvy uzavrie starosta obce.

6 Plán hospodárskeho a     sociálneh rozvoja  
Poslanci  boli  oboznámení  s plánom  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  vo  svojich 
materiáloch.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržali sa 0

7.Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2008
O čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2008 bola poslancom predložená písomná informácia.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.

8. Rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu obce na rok 2008 
viď uznesenie č. 168/11/2008
rozpočtové opatrenie č. 6/2008 -  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
Hlasovanie za 11, proti 0, zdržali sa 0

- viď uznesenie č. 169/11/2008
rozpočtové opatrenie č. 7/2008  
 1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
celkové zvýšenie príjmov 1 701 210,- Sk (rozpis v priloženej tabuľke):
celkové prekročenie výdavkov 1 701 210,- Sk 
Hlasovanie za 11, proti 0, zdržali sa 0

9.Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
Zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu:
- prijatie 2 pracovníkov pomocnej prevádzky od 1.6.2008 na 80% úväzok, 30 hod týždenne, 
na dobu neurčitú
- prijatie 1 pracovníka na funkciu referent oddelenia výstavby a životného prostredia od 
1.6.2008 na plný úväzok 37,5 hod. týždenne
Hlasovanie: za  9, proti 0, zdržali sa 2



10. Dodatok č. 1 k     rokovaciemu poriadku OZ v     Smižanoch  
Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku obdržali poslanci v písomnej forme.
Hlasovanie:  za 11, proti 0, zdržali sa 0

11. Voľba hlavného kontrolóra obce
Do výberového konania bolo prihlásených 5 kandidátov.
1. Ján Bartko
2. Ing. Iveta Dobšinská
3. Ing. Ján Imre
4. Alena Litecká
5. Mgr. Marta Morandýniová 
Pán Ján Bartko nesplnil dané podmienky, a tak bol z voľby vylúčený.
Mgr. Marta Morandýniová sa výberového konania nezúčastnila osobnej prezentácie, avšak 
bola zaradená na voľbu hlavného kontrolóra.
Po prezentácii všetkých kandidátov prebehla voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním
Výsledky prvého kola:  Ing. Ján Imre - 6 hlasov

      Ing. Iveta Dobšinská  - 2 hlasy
      p. Alena Litecká  - 1 hlas
      p. Mgr. Marta Morandýniová – 0 hlasov
      2 hlasy boli neplatné

Výsledky druhého kola: Ing. Ján Imre  - 5 hlasov
       Ing. Iveta Dobšinská -  6 hlasov

Víťazom tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra je Ing. Iveta Dobšinská
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce začína 27.8.2008.

12. Informácia o     činnosti obecnej polície  
Ing. Mgr. Ján Prostejovský, náčelník obecnej polície informoval prítomných o činnosti 
obecnej polície. Predložil zoznam zásahov a pokút, ktoré vykonala obecná polícia na území 
obce Smižany. Informoval o postúpených spisoch pre Mestskú políciu.
Oboznámil prítomných s prijatím troch príslušníkov od marca 2008, ktorí teraz absolvovali 
trojmesačné školenie a následné skúšky na odbornú spôsobilosť.

13. Diskusia

Mgr. Toršanová – informovala sa o parkovisku pri pošte
p. Jerdoneková – informovala sa kedy sa uskutoční stretnutie občanov, ktorí sú vlastníkm 
pozemkov na Jamách.
 - požiadala o upozornenie obyvateľov ulice Ľ. Podjavorinskej na skládky, ktoré sa tvoria pri 
trati
p. starosta – v prípade vlastníkov pozemkov na Jamách je veľa takých, ktorí majú trvalý 
pobyt mimo obce Smižany, preto je jednanie náročnejšie. Niekedy sa aj sľúbený predaj 
neuskutoční. Výhodnejšia je pre týchto vlastníkov zámena pozemkov.
p.J. Džubák , p. M. Vansáč – požiadali poslancov o zmenu VZN č.69 pretože svoje 
prevádzky majú zamerané aj na predaj alkoholických nápojov.
p. starosta – VZN je stále zverejnené 15 dní pred schválením a 15 dní po schválení. Počas 
tohto obdobia je možné predkladať pripomienky a návrhy.  V prípade VZN č. 69   žiadne 
pripomienky neboli podané.
p.Pipasová – upozornila na dodržiavanie nočného kľudu v prevádzke BAR CELONA.



Ing. Mgr. J. Prostejovský – majiteľ prevádzky BAR CELONA p. Gengel bol predvolaný na 
odd. obecnej polície v Smižanoch. Keďže odmietol zaplatiť pokutu, spis bol postupený na 
odd. do Spišskej Novej Vsi.
p.Špak – položil otázku týkajúcu sa obchvatu v Smižanoch, pripomenul, že je potrebné 
prizvať na rokovania pri výbere variantov aj obyvateľov ulice Záhradky, resp. ich zástupcov 
a pred zadaním projektu je potrebné zvážiť jeho finančné náklady.
p. Viežba  - navrhol, aby sa pri rozhodovaní presadil variant severného obchvatu
p. Orinčáková – je proti realizácii protivzdušnej bariéry, navrhla uskutočniť stretnutie 
ohľadom obchvatu s obyvateľmi ul. Záhradky.
p. starosta – súhlasil so stretnutím. Presný termín bude občanom oznámený poslancom p. F. 
Nálepkom
p. Horváth – informoval sa , prečo nemá pridelený stavebný pozemok, aj keď má všetky 
poplatky voči obci vyplatené.
Bc. Capová –zoznam na pridelenie stavebných pozemkov v rómskej osade prešiel kontrolou, 
takže je správny
Ing. Mgr. Mika – je obyvateľom nájomného bytu v rómskej osade. Požiadal o pridelenie 
svojho bytu pre podnájomníkov / sestra s manželom/
p. Holubová – požiadala, v prípade ak sa p. Mika vzdá svojho bytu, o pridelenie tohto bytu 
pre svoju mamu.
p. starosta – o pridelení pozemkov a bytov rozhodujú poslanci OZ
p.Šarišský – navrhol, aby neplatiči, ktorí si vyplatia svoje dlhy, boli zaradení do zoznamu 
pridelených pozemkov.
p.J.Černák – požiadal o ukončenie regulácie koryta Brusníka.
- informoval sa o vydaní povolenia pre p. Mecka na výstavbu oplotenia
- upozornil, že na ul. Topoľovej / pri p. Vansáčovi/ je príklop, ktorý treba vyplniť
- upozornil, že na ul. Lipová a Brezová nie je pripevnené označenie ulíc
- informoval, že od 1.7.2008 bude redukcia spojov MVD
p. starosta – informoval poslancov o zriadení a fungovaní euro tímu
Mgr. Gregová – informovala sa, ako často sa vyprázdňujú koše na psie exkrementy.
Ing. Malina – tieto koše sa vyprázdňujú podľa potreby. Je to v náplni práce pracovníkov 
prijatých na aktivačnú činnosť.
p. Šarišská  - požiadala o pridelenie stavebného pozemku v rómskej osade
p. Koky – informoval sa o inžinierskych sieťach v rómskej osade
p. starosta – obec podá žiadosť o finančné prostriedky na výstavbu inžinierskych sietí 
z ministerstva výstavby
p.Kokyová – požiadala o pridelenie pozemku v rómskej osade pre p. Kováčovú po zaplatení 
nedoplatku dane.
Mgr. Szitová – tlmočila požiadavku obyvateľov ul Rázusova o zriadenie parkovacích miest 
na tejto ulici.
p. starosta –  na výstavbu parkoviska nie sú finančné prostriedky

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

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



Overovatelia zápisnice:

Mgr. Miroslava Szitová

p. František Nálepka


