
Zápisnica
z     12. zasadnutia OZ, konaného dňa 21.8.2008 v     Smižanoch  

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

Ospravedlnení:  Bc. Juliana Capová, Mgr. Miroslava Szitová, Ján Bendík

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej 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. Slávnostný sľub príslušníkov obecnej polície
6. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2008
7. Dodatok č.2  k VZN č.68
8. Dodatok č.1  k VZN č.69
9. Dodatok k platovému poriadku
10. Schválenie nájmu v nájomnom byte
11. Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
12. Vyradenie a odpredaj majetku obce
13. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
14. Stavebné pozemky
15. Navýšenie čerpania úveru
16. Rozpočtové opatrenie č.8
17. Diskusia
18. Návrh uznesení

   19. Záver

V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Na základe návrhu p. Orinčákovej dostali na vyjadrenie priestor obyvatelia ul. Záhradky 
v zastúpení MUDr. Cehuľovou.
2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: p. Eva Jerdoneková, p. Jozef Černák, Mgr. Ľudmila Trošanová
Overovatelia zápisnice: p. Alžbeta Orinčáková, p. Anna Blašková
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 a prácach v obci:
- dokončili sme chodník na ul. Tatranská, Rázusova, Staničná
- osadili sme autobusové zastávky na ul. Tatranská oproti kultúrnemu domu, 
   na Nám. M. Pajdušáka
- osadili sme 7 informačných tabúľ
- zrealizovali sme parkovisko pre osobné autá na Tatranskej ulici pri pošte
- dokončili sme parkovacie miesta na ul. Za kaštieľom a Nálepkova



- pokračujeme v rekonštrukcii kaštieľa
- pokračujeme v rekonštrukcii kultúrneho domu
Vyjadrenie obyvateľov ul. Záhradky:
MUDr. Cehuľová – informovala poslancov o postoji obyvateľov ul. Záhradky ku kruhovému 
objazdu. Ponúkla riešenie obchvatu – cesta poza železničnú trať.
Podotkla, že predložený návrh obyvateľov ul. Záhradky neprevyšuje náklady spojené 
s terajším návrhom, s ich strany neprijateľným návrhom.
Požiadala v mene obyvateľov ul. Záhradky o prijatie ich variantu.
5. Slávnostný sľub príslušníkov obecnej polície
Podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (§ 5 ods. 3), príslušníci obecnej polície 
zložili slávnostný sľub.
6. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2008
O čerpaní rozpočtu bola poslancom predložená písomná informácia.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
7. Dodatok č. 2 k     VZN č. 68  
Dodatok č.2 k VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku obdržali poslanci 
v písomnej forme.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
8. Dodatok č. 1 k     VZN č. 69  
Zo strany poslancov bolo navrhnuté, aby sa VZN č. 69 bolo zrušené.
Hlasovanie za zrušenie VZN: za 2, proti 0, zdržali sa 7 – návrh neprešiel
Dodatok č. 1 k VZN č. 69 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne 
prístupných miestach na území obce Smižany obdržali poslanci v písomnej forme.
Hlasovnie: za 7, proti 0, zdržali sa 2
9. Dodatok č. 2 k     platovému poriadku   
Dodatok č. 2 k platovému poriadku obdržali poslanci písomne.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržali sa 2
10. Schválenie nájmu v     nájomnom byte  
- viď uznesenie č. 176/12/2008 – hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
11. Vnútorný predpis o     postupe a     zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu  
- viď uznesenie č. 177/12/2008 – hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
12. Vyradenie a     odpredaj majetku obce  
O vyradení majetku obce bola poslancom predložená písomná informácia.
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
Predaj majetku obce – plynové infražiariče z kultúrneho domu v počte 2 ks, v cene 70 000,- 
Sk za kus, v celkovej cene 140 000,- Sk pre PD Čingov Smižany bol poslancami jednohlasne 
schválený
13. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
Zmenu organizačnej štruktúry v MŠ  na Komenského ulici, kde dochádza k zvýšeniu počtu 
tried z 1 na 2 a s tým súvisiace navýšenie počtu pedagogických zamestnancov z 2 na 4, 
s účinnosťou od 25.8.2008.
Pedagogickí zamestnanci budú zaradení do platových tried v zmysle platového poriadku.
Pracovné zmluvy na dobu určitú do 30.6.2009 uzavrie starosta obce
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
14. Stavebné pozemky
- viď uznesenie č. 181/12/2008 – hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 182/12/2008 – hlasovanie: za 9, proti 0, zdržali sa 0
- viď uznesenie č. 183/12/2008 – zo strany poslancov bolo navrhnuté, aby sa počkalo so  
   schválením uznesenia – hlasovanie za odklad schválenia: za 2, proti 0, zdržali sa 7

          - návrh neprešiel



- viď uznesenie č. 183/12/2008 – hlasovanie: za 5, proti 0, zdržali sa 4
15. Navýšenie čerpania úveru
- viď uznesenie č. 185/12/2008 – hlasovanie: za 7, proti 2, zdržali sa 0
16. Rozpočtové opatrenie č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 8/2008
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
celkové navýšenie príjmov v položke 514 – prijatý úver 16 000 000,- Sk
celkové prekročenie výdavkov v položke 0820717003 o 16 000 000,- Sk
Hlasovanie: za 7, proti 1, zdržali sa 1
17. Diskusia
Mgr. Trošanová – podotkla, že článok o činnosti obecnej polície uverejnený v Smižianskom 
hlásniku mal dobrý ohlas u občanov.
p. Svetkovský – informoval sa, prečo nie je na Štefánikovej ulici osadená autobusová  
zastávka

       - prečo likvidácia autobusovej zastávky pri kultúrnom dome trvala tak dlho
       - prečo sú na Rázusovej ulici prekopávky cesty na viacerých miestach
       - prečo pracovníci VPP pracujú pre súkromnú osobu na ul. Tatranskej pri 
         vykopávke prípojky
       - upozornil na nájazd na chodník pri kultúrnom dome, ktorý je veľmi 
         vysoký

p. starosta 
– čas na odstraňovanie autobusovej zastávky pri kultúrnom dome bol úmerný k množstvu 
vykonanej práce potrebnej na jej odstránenie
- na opravu nájazdov na chodník na Tatranskej ulici oslovíme firmu FAJA, ktorá   
  realizovala opravu chodníka
p. Orinčáková – navrhla, aby finančné prostriedky získané z predaja infražiaričov pre PD 

                     Čingov Smižany, boli použité na výstavbu autobusovej zastávky na 
          Štefánikovej ulici.
        - požiadala, aby o čerpaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
          kultúrneho domu boli podrobne informovaní všetci poslanci OZ.

Ing. Zekucia – požiadal, aby bol upozornený a požiadaný majiteľ letiska na zákaz preletu 
lietadiel nad obcou Smižany.
p.Černák – poďakoval firme FAJA za opravu chodníka na Tatranskej ulici.

           - požiadal o opravu chodníka na ulici Slovenského raja
           - požiadal o vyznačenie parkovacieho miesta na ul. Nálepkovej oproti 

                          p. Pipasovej alebo umiestniť na to miesto nádoby na odpad
           - upozornil, že obyvatelia bývajúci v okolí Smižinaskeho kanála tento priestor 

 pravidelne znečisťujú
           - upozornil. že na ul. Topoľovej pri. p. Sedláčkovi  a na ul. Nábrežnej sa po 

daždi vytvárajú mláky, je potrebné vyzvať firmu opravu cesty.
p. Šarišský – poďakoval poslancom za odsúhlasenie stavebných pozemkov v rómskej     

     osade
  - nesúhlasil s losovaním lístkov  v budúcnosti pri prideľovaní stavebných 
    pozemkov
  - navrhol, že ak je záujem o stavebné pozemky, je dobré ich prideliť  
    záujemcom
  - upozornil, že ja potrebné vymeniť verejné osvetlenie v rómskej osade
  - informoval sa, kedy sa začne výstavba rómskeho kultúrneho centra   
     v Smižanoch.



p.starosta – na výstavbu centra v rómskej osade boli podané žiadosti

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol doplnený o:
8. Kontrola zaradenia zamestnancov do jednotlivých kategórii podľa katalógu prac. činností
9. Kontrola vyradeného majetku podľa uznesenia č. 178/12/2008
10. Čerpanie rozpočtu v mesiacoch 7,8,9/2008
11. Čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kultúrneho domu.

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. Anna Blašková


