
Zápisnica

z     13. zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2008 v     Smižanoch  

Prítomní: 11 poslancov – viď prezenčná listina
     Ing. Michal Kotrady – starosta obce
     Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu
    Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce

Ospravedlnená: Mgr. Miroslava Szitová
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. Schválenie nájmu v nájomnom byte nižšieho štandardu
6. Stavebné pozemky
7. VZN č. 70 – 80  - duálne zobrazovanie cien
8. Návrh cestovného MHD
9. Rozpočtové opatrenia č. 9, 10, 11 a 12
10.Dodatok č. 3 k Platovému poriadku zamestnancov obce
11. Diskusia
12.Návrh uznesení
13.Záver

V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: p. Jozef Svetkovský, Bc. Juliana Capová, p. Alžbeta Orinčáková
Overovatelia zápisnice: Mgr. Ľudmila Trošanová, p. Jozef Černák
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:
- pri rekonštrukcii Kaštieľa pokračujeme v prácach podľa plánu
- objekt obecnej polície by mal byť dokončený v 12/2008
- dokončili sme cestu na ul. Javorovej
- z úradu vlády bol pre obec poskytnutý finančný príspevok vo výške 3 000 000,- Sk 
na rekonštrukciu kultúrneho domu
- vypísali sme výberové konanie na rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.
- prebehlo jednanie ohľadom opravy cesty na Košiarnom briežku.
- uskutočnilo sa stretnutie s vlastníkmi pozemkov Falgevend
- podpísali sme zmluvu na verejné osvetlenie
- je zadaný projekt na výstavbu bytov nižšieho štandardu v rómskej osade
- opravili sme strechu na MŠ na ul. Ružová
- požiadali sme o odkúpenie budovy Múzea v Smižanoch
- podali sme návrh na vydanie  územného rozhodnutia na dostavbu ZUŠ
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5. Schválenie nájmu v     nájomnom byte nižšieho štandardu   
Nájom 2 – izbového bytu nižšieho štandardu, na prízemí v dome súpisné číslo 1479 
na ulici Rybníky č. 20 v obci Smižany pre p. Emíliu Holubovú, nar. 10.2.1962, bytom 
Rybníky 931/9 v Smižanoch.
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov od 1.11.2008 uzavrie starosta obce
- viď uznesenie č. 190/13/2008
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 3

6. Stavebné pozemky
Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/167 o výmere 169 m2 pre 
p. Janku Geletkovú, bytom B. Nemcovej 1551/9, Sp. Nová Ves v cene 500,- Sk / m2 
+ DPH, celková cena 100 555,- Sk / 3 337,80 €.
- viď uznesenie č. 191/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/149 o výmere 169 m2 pre 
Ing. Štefana  Vereša, bytom Továrenská 8, Bratislava – Staré Mesto v cene 500,- Sk / 
m2 + DPH, celková cena 100 555,- Sk / 3 337,80 €.
- viď uznesenie č. 192/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/145 o výmere 169 m2 pre 
Ing. Pavla   Bečarika, bytom Banícka 26/10, Sp. Nová Ves v cene 500,- Sk / m2 + 
DPH, celková cena 100 555,- Sk / 3 337,80 €.
- viď uznesenie č. 193/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/136 o výmere 169 m2 pre 
MVDr. Štefana Kuruca a manž., bytom Tatranská 84, Smižany v cene 500,- Sk / m2 + 
DPH, celková cena 100 555,- Sk / 3 337,80 €.
- viď uznesenie č. 194/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

7. Všeobecne záväzné nariadenia – duálne zobrazovanie cien
VZN č. 70 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
- viď uznesenie č. 195/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

VZN č. 71  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
- viď uznesenie č. 196/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

 VZN č. 72 Zásady prenajímania obecných bytov v obci Smižany
- viď uznesenie č. 197/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

VZN č. 73 O vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci Smižany
- viď uznesenie č. 198/13/2008 - hlasovanie: za:  9, proti: 0, zdržali sa:  2

VZN č. 74 O spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú poskytovanú 
obcou Smižany v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
- viď uznesenie č. 199/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

VZN č. 75 O podmienkach držania psov
- viď uznesenie č. 200/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
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VZN č. 76 O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov
- viď uznesenie č. 201/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

VZN č. 77 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku 
a zelene
- viď uznesenie č. 202/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

VZN č. 78 Podmienky predaja výrobkov, poskytovanie služieb na trhoch 
a ambulantný predaj na území obce Smižany
- viď uznesenie č. 203/13/2008 - hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 1

VZN č. 79 O správe a prevádzkovaní pohostinstva na území obce Smižany
- viď uznesenie č. 204/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

VZN č. 80 O zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne 
prístupných miestach na území obce Smižany
- viď uznesenie č. 205/13/2008 - hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

8. Návrh cestovného MHD
- vzhľadom k tomu, že Mestské zastupiteľstvo v SNV k tomuto bodu nezasadalo 
a aby nedošlo k tomu, že nebude cestovné v rovnakej výške na linkách v SNV 
a v Smižanoch, OZ o tomto bode nehlasovalo.
Dňa 28.10.2008 sa na Mestskom úrade uskutoční stretnutie spoločnosti eurobus, 
a.s., zástupcov obce Smižany, zástupcov mesta SNV, na ktorom by sa mali dotknuté 
strany k tejto problematike vyjadriť. 
OZ v Smižanoch považuje zvyšovanie cien v MHD za neopodstatnené.

9. Rozpočtové opatrenia
- viď uznesenie č. 206/13/2008

rozpočtové opatrenie č. 9/2008 -   presun rozpočtovaných prostriedkov v     rámci   
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
- z položky rozpočtu 0911 – Materské školy v sume  500 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 – Výdavky verejnej správy v celkovej sume  130 

000,- Sk
- na položku rozpočtu 0620 – Rozvoj obce v celkovej sume 82 000,- Sk
- na položku rozpočtu 09601 – Školské jedálne v sume  35 000,- Sk
- na položku rozpočtu 09122 – ZUŠ v sume 253 000,- Sk
- presun rozpočtovaných prostriedkov v položke 0820 – kultúrne služby bez 

zvýšenia výdavkov
- presun rozpočtovaných prostriedkov v položke 0912 – transfer na ZŠ 

Komenského bez navýšenia výdavkov
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
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rozpočtové opatrenie č. 10/2008  
- viď uznesenie č. 207/13/2008
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

   -   zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312 002 – transfer na školstvo pre
       ZŠ o sumu 
      506 000,- Sk

      -   zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0912 – transfer na ZŠ o sumu 
506 000,- Sk

2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312 001 – príspevok na aktivačnú 

činnosť
v sume 83 000,00 Sk

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0620 611 – mzdy 62 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0620 620 – odvody zákon soc. 

poistenie o sumu 
21 000,- Sk

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

rozpočtové opatrenie č. 11/2008  
- viď uznesenie č. 208/13/2008
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 322 001 – kapitálový transfer zo ŠR 

o sumu 
3 000 000,- Sk

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 – oprava a rekonštrukcia KD 
o sumu 
3 000 000,- Sk

Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

rozpočtové opatrenie č. 12/2008 
- viď uznesenie č. 209/13/2008
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
- z položky rozpočtu 0820 717 003 – Oprava kultúrneho domu v sume  3 000 

000,- Sk
- na položku rozpočtu 0170 821 005 – Transakcie verejného dlhu – splátky 

úverov v celkovej sume  3 000 000,- Sk
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

10. Dodatok č. 3 k     Platovému poriadku zamestnancov obce  
- viď uznesenie č. 210/13/2008
Dodatok č. 3 k Platovému poriadku odmeňovania zamestnancov Obce Smižany
Príplatok za riadenie zástupcu vedúceho zamestnanca je 50 % z percentuálneho 
príplatku vedúceho zamestnanca.

4



Súčasný 
príplatok

Navrhnutý
príplatok

Vedúci odd. finančného a správy daní 6 % 15 %
Vedúci odd. evidencie obyv. a soc. veci 4 % 10 %
Vedúci odd. hospodár. prev. a majetku 
obce

4 % 10 %

Vedúci odd. kultúry 4 % 10 %
Vedúci odd. výstavby a ŽP 4 % 10 %
Náčelník obecnej polície 4 % 10 %
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

11. Diskusia
MUDr. Cehuľová – požiadala, aby sa o obchvate na ul. Záhradky rokovalo 
s obyvateľmi, ktorí bývajú na tejto ulici a vyhovelo sa všetkým ľuďom
p. Holubová - požiadala o pridelenie bytu v rómskej osade pre p. Holubovú
Mgr. Maniaková - požiadala o pomoc pri zriadení ďalších tried pre žiakov ZUŠ 

- informovala sa o výške finančných prostriedkov, ktoré môžu byť 
použité na dostavbu ZUŠ

- požiadala o prechod ZUŠ na právnu subjektivitu 
p. Orinčáková - tlmočila požiadavky MUDr. Cehuľovej a požiadala o stretnutie 
poslancov VÚC ohľadom vyriešenia obchvatu na ul. Záhradky
p. Svetkovský - požiadal, aby pri roznášaní obedov pre občanov, bolo použité auto
p. Černák - upozornil na vyznačenie prechodu pre chodcov na ul. Nálepkovej

- informoval sa o Smižianskom kanáli
- požiadal o opravu ul. Lipovej
- navrhol kruhový objazd – ul. Tatranská, Slovenského raja,
 Tomášovská 
- tlmočil sťažnosti občanov na cestovanie  MHD na linke č. 4
- upozornil, že mnohí cestujúci cestujú bez platného cestovného lístka

p. starosta - ohľadom Smižianskeho kanála prisľúbil Ing. Dvorový stretnutie na OcÚ 
 v Smižanoch avšak na stretnutie sa nedostavil.

Ing. Dobšinská  - požiadala o zmenu plánu hlavného kontrolóra obce  
                 - požiadala o pracovné stretnutie poslancov ohľadom rozpočtu

 - informovala prítomných o vykonaných kontrolách

V závere boli prijaté jednotlivé uznesenia, ktoré prijala návrhová komisia.

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Ľudmila Trošanová:
p. Jozef Černák: 
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