
Zápisnica
zo 17. zasadnutia OZ, konaného dňa 23.4.2009

Prítomní:  10 poslancov – viď prezenčná listina
       Ing. Michal Kotrady – starosta obce
       Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu
       Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce

Ospravedlnení: p. Orinčáková, Mgr. 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. Záverečný účet obce
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 49
8. Odsúhlasenie nájomníkov v nájomných bytoch
9. Zásady prenájmu nebytových priestorov
10. Zmena organizačnej štruktúry OcÚ
11. Dodatok č. 5 k Platovému poriadku
12. Cenník návštevného lístka do NP Slovenský raj
13. Udelenie ceny Štefana Hozu
14. Stavebné pozemky 
15. Preventivár požiarnej ochrany
16. Požiarny poriadok obce
17. Informácia o činnosti obecnej polície
18. Diskusia
19. Návrh uznesení
20. Záver

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

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: Bc. Juliana Capová, p. Ján Bendík, p. Jozef Svetkovský
Overovatelia zápisnice: p. Anna Blašková, p. František Nálepka
Zapisovateľka: p. Lýdia Chromá

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
p. starosta informoval o priebežnom plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
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4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- prebieha preberacie konanie KD
- dokončujeme priestory okolo obecnej polície
- máme projekt  na rekonštrukciu ZUŠ – budeme sa uchádzať o nenávratné finančné 

prostriedky z ministerstva výstavby
- bolo  vykonané  výberové konanie  na  výstavbu bytov  nižšieho  štandardu v rómskej 

osade
- pripravujeme žiadosť na regeneráciu sídel
- oslovili sme zostávajúcich vlastníkov pozemkov v lokalite JAMY

5. Záverečný účet obce
- viď uznesenie č. 265/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 8 poslancov: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

6. Rozpočtové opatrenie č. 3 a     4  
Rozpočtové opatrenie č. 3
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa predloženého 
návrhu s úpravou rozpočtu takto:
1.1.
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 111003 – výnos dane z príjmov pre samosprávu 

o sumu 170 042,56 EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0620 642002– transfer pre EUROBUS na krytie 

strát z MHD o sumu  37 955,-  EUR
1.2.
- zvýšenie  príjmov  na  podpoložke  rozpočtu  312001-  transfer  z KŠU  na  výchovu 

a vzdelávanie pre MŠ na predškolákov v sume 15 581,- EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0911 633 – MŠ materiál o sumu 15 581,- 

EUR
1.3.
- zvýšenie  príjmov  na  podpoložke  rozpočtu   312  001  –  transfer  z KŠU  na  školstvo 

– Základná škola - v sume 7 502,20 EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 09121 – transfer na ZŠ  v sume 7 502,20 EUR 

s úpravou medzi položkami mzdy, odvody poisťovňam a tovary a služby
1.4.
- zvýšenie  príjmov  na  podpoložke  rozpočtu  312  001  –  transfer  zo  ŠR na  voľby v sume 

5 360,- EUR
- zvýšenie  výdavkov  na  podpoložke  rozpočtu  0160  –  všeobecné  verejné  služby  inde 

neklasif.  –  účelové  prostriedky  na  voľbu  prezidenta  I.  a II.  kolo  v sume  5  360,-  EUR 
-viď uznesenie č. 266/17/2009

Hlasovanie- hlasovalo 7 poslancov: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
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Rozpočtové opatrenie č. 4
1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na financovanie 

výdavkov vo výške straty v MHD v sume 24 475,- EUR
2. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na dotácie cirkvám 

v sume 3 340,- EUR
Presun  rozpočtovaných  prostriedkov  v rámci  schváleného  rozpočtu  na  nákup  osobného 
motorového vozidla v sume 11 250,- EUR
- viď uznesenie č. 267/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 8 poslancov: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

7.Dodatok č. 2 k     VZN č. 49  
Dodatok č. 2 k VZN č. 49, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Smižany
- viď uznesenie č. 268/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 9 poslancov: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

8. Odsúhlasenie nájomníkov v     nájomných bytoch  
Nájom garsónky na ul. Pavla Suržina 3/67 v podkroví žiadateľke p. Nálepkovej Anne, nar. 
29.10.1978, bytom Záhradky 2/153, Smižany. 
- viď uznesenie č. 269/17/2009
Hlasovanie -  hlasovalo 9 poslancov: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

Predĺženie nájmu žiadateľovi p. Štefanovi Remiášovi v 1 izbovom byte na prízemí v dome, 
súp. č. 107 na ul. Pavla Suržina 6.
- viď uznesenie č. 270/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 9 poslancov: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0

9. Zásady prenájmu nebytových priestorov
Zásady prenájmu nebytových priestorov dostali všetci poslanci písomne.
-viď uznesenie č. 271/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 9 poslancov: za: 9, proti: 0, zdržali sa 0

10. Zmena organizačnej štruktúry OcÚ
Zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu s platnosťou od. 1.5.2009 následovne:
- znižuje sa – počet kuričov z 3 na 2
- zvyšuje sa – počet pracovníkov pomocnej prevádzky o jedného pracovníka na 6
- ušia sa funkcie- referent správy dane z nehnuteľnosti a pokladňa

   - referent finančného oddelenia
   - referent podnikateľskej činnosti

 - novovytvorené funkcie – referent správy dane z nehnuteľnosti a exekučné vymáhanie
       - referent finančného oddelenia a pokladňa
       - referent podnikateľskej činnosti a pre aktivačnú činnosť 

-viď uznesenie 272/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 8 poslancov: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
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11. Dodatok č. 5 k     Platovému poriadku   
Dodatok č. 5 k Platovému poriadku zamestnancov Obce Smižany s účinnosťou od 1.5.2009
-viď uznesenie č. 273/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

12. Cenník návštevného lístka do NP Slovenský raj
Cenník návštevného lístka dostali všetci poslanci písomne
-viď uznesenie 274/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

13. Udelenie Ceny Štefana Hozu
Na udelenie Ceny Štefana Hozu bol navrhnutý Ing. Ladislav Vrana
-viď uznesenie č. 275/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 7 proti: 0, zdržali sa: 3

14. Stavebné pozemky
Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/236 o výmere 169 m2 – zast. pl. pre 
Ing. Štefana Vereša, bytom Továrenská 8, Bratislava – Staré Mesto v cene 16,596 € + 19% 
DPH  za  1  m2,  celková  cena  3 337,62  €  (100 549,14  Sk).  Zároveň  ruší  uznesenie 
č.192/13/2008
-viď uznesenie č. 276/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Predaj  pozemku na Jabloňovej  ulici  pre Františka Spišáka,  bytom Jabloňová 31,  Smižany 
parc. č. C-KN 1092/4 o výmere 6 m2 - orná pôda v cene 3,319 €/ m2 (99,98 Sk/m2), celková 
cena 19,91 € (599,80 Sk). Kupujúci uhradí poplatky za právne úkony súvisiace s vkladom do 
katastra nehnuteľností.
-viď uznesenie č. 277/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Predaj pozemkov za účelom výstavby „Nákupného centra Smižany“ pre spoločnosť AST - 
Ing. Sergej Špak, s. r. o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves v cene 4,647 € za 1 m2 + 
19% DPH. Jedná sa o tieto pozemky v lokalite od evanjelického kostola po ulicu Tatranskú: 
- parc. č. C-KN 1030 o výmere 3157 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1033 o výmere 362 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1000/1 o výmere 308 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1027/1 o výmere 291 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1028 o výmere 754 m2 – zast. pl.
Spolu 4872 m2, v cene celkom 26 941,82 € (811 649,27 Sk).
-viď uznesenie č. 278/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

15. Preventivár požiarnej ochrany
Za preventivára požiarnej ochrany bol navrhnutý p. Peter Arnoul.
-viď uznesenie č.279/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
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16. Požiarny poriadok obce
Ing.  Malina  a p.  Svetkovský  oboznámili  všetkých  prítomných  poslancov  s požiarnym 
poriadkom obce.
-viď uznesenie č. 280/17/2009
Hlasovanie – hlasovalo 10 poslancov: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

17. Informácia o     činnosti obecnej polície  
Príslušníci  OP v Smižanoch v 1.  štvrťroku  2009 odpracovali  vo výkone služby 2  985,5 
hodiny,  z toho 513,5 hodiny v nočnej smene a 950  hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov. 
Počas  spoločného  výkonu  služby  s  policajtmi   PZ  SR  v  Spišskej  Novej  Vsi,  ktorý  bol 
zameraný  na  kontrolu  dopravy,  na  otváracie  hodiny  prevádzok  a  na  kontrolu  podávania 
alkoholu mladistvým, bolo odpracovaných 16  hodín. 
   V mesiacoch január, február a marec príslušníci OP vykonali počas služby celkom  403 
zásahov; 79 zákrokov pri  rôznych  porušeniach   právnych  noriem  a  VZN  obce  a  324 
zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem - tzv. iná činnosť. Pri týchto 
zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k  zraneniu osôb, voči ktorým 
bol zákrok OP vykonávaný a  ani k zraneniu príslušníka OP,  ktorý zákrok vykonával.
   Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 6  trestných 
činov ( 3 x TČ krádeže, 3 x TČ ublíženia na zdraví), ktoré postúpili na realizáciu  PZ SR.  PZ 
odovzdali v  3 prípadoch  informácie, ktoré viedli k odhaleniu trestnej činnosti páchanej na 
území obce. V zmysle zákona o OP použili  1 x donucovacie prostriedky ( hmaty a chvaty 
sebaobrany), na útvar PZ predviedli 1 osobu a na útvar OP taktiež 1 osobu, na zistenie 
totožnosti,  resp.  podanie  vysvetlenia.  V 2   prípadoch   zabezpečovali  miesto  dopravnej 
nehody do  príchodu dopravnej polície.    
   Počas služieb bolo zistených 73 priestupkov ( 21 proti VZN obce, 28 na úseku dopravy, 11 
proti  verejnému poriadku,  5  proti  majetku ),  z ktorých  36 bolo riešených dohovorom, 1 
priestupok bol odložený, 2 uložené a 7  bolo odstúpených na riešenie príslušnému správnemu 
orgánu.  21 priestupkov bolo riešených uložením blokovej pokuty v celkovej sume 189,-Eur, 
6 priestupkov je v riešení.
   OP v sledovanom období eviduje  3 prípady nálezov a strát. V spolupráci s odchytovou 
stanicou Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi bolo odchytených 6 túlavých zvierat (psov), 
v 6 prípadoch bola poskytnutá pomoc osobám pod vplyvom alkoholu ( 2 x privolaná RZP), k 
požiarom na území obce bol v 3 prípadoch privolaný HaZZ.    

18. Diskusia

p. Svetkovský – kedy bude zastávka na Štefánikovej ulici
- na ul. Komenského je potrebné urobiť chodník

p. Nálepka    - oprava cesty Slovenského raja je nedostačujúca
p. Jerdoneková - chodník na Tatranskej ulici je potrebné potiahnuť až k ulici Nová

   - informovala sa o pozemkoch v lokalite Falgevend, Pánsky kruh
    - požiadala dokladovať likvidáciu neupotrebiteľného majetku 
      /biela technika/

p. starosta - žiadosť na Pánsky kruh je podaná
  - Smižiansky kanál – na úpravu kanála budeme čerpať finančné   

  prostriedky z nenávratnej finančnej dotácie
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p.Černák -  aký je stav na výberové konanie na chodník na Iliašovskej ulici
      -  navrhol opravu chodníka na ul. Slovenského raja
      - požiadal o vyznačenie prechodov pre chodcov na potrebných miestach 

  a o osadenie dopravných značiek označujúcich prechod
      - upozornil na zničené zábrany na parkovisku pred obecnou políciou

Ing. Baginová - zničené zábrany pri parkovisku pred obecnou políciou sa budú vymieňať
Ing. Klaučo - pred výstavbou Nákupného centra Smižany je potrebné doladiť architektúru 

 centra
Bc.Capová  – informovala sa o policajných hliadkach na Košiarnom briežku
Mgr. Trošanová – poďakovala príslušníkom obecnej polície za spoluprácu so ZŠ
p. starosta – tlmočil poďakovanie príslušníkom OP za pomoc pri posviacke Kostola 

    Božieho milosrdenstva
p. Černák - je potrebné opraviť cestu na Nálepkovej ulici

- zastávky MHD sú zničené, vylepujú sa na nich plagáty
- informoval sa v akom stave je rozhlas v obci
- na ulici Lipovej sadá poklop /pred domom p. Šubu a Gondu/
- upozornil na parkovanie áut na chodníku na ul. Slovenského raja

Ing. Malina - rozhlas bude odovzdaný spolu s kultúrnym domom
Ing. Zekucia - kedy bude urobený kanál na Nálepkovej ulici
p. starosta - na vybudovanie kanála je potrebné urobiť projekt
p. Svetkovský- požiadal o vytvorenie parkovacej plochy pri cintoríne
p. starosta - výška obrubníkov vytvorenie parkoviska nedovolí

V závere zasadnutia p. starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisice:

p. Anna Blašková

p. František Nálepka

Ing. Michal Kotrady
        starosta obce
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