
Zápisnica
z. 19. zasadania OZ, konaného dňa 27.8.2009

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

           Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce

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. Rozpočtové opatrenie č. 7,8,9
6. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2009
7. Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2009
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 70
9. Informácia o činnosti obecnej polície za 2. štvrťrok 2009
10. Schválenie počtu poslancov do OZ na volebné obdobie 2010 – 2014
11. Stavebné pozemky
12. Prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie na Čingove
13. Diskusia
14. Návrh uznesení
15. Záver

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

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: Mgr. Miroslava Szitová, p. Jozef Svetkovský, Ing. Juliana 
Capová
Overovatelia zápisnice: p. Jozef Černák, p. František Nálepka
Zapisovateľka: p. Lýdia Chromá

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadania OZ  
Kontrolu vykonal starosta obce – informoval poslancov o stave plnenia 
uznesení a úloh z predchádzajúceho zastupiteľstva.

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- prebieha rekonštrukcia ZŠ na Komenského ul.
- bol podaný projekt na regeneráciu sídel a dostavbu ZUŠ
- dokončili sme chodník na Iliašovskej ul.
- dostali sme dotáciu na výstavbu bytov nižšieho štandardu a vybudovanie IS 
sietí v rómskej 
   osade
- je dokončená situácia na Falgevend
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5. Rozpočtové opatrenia č. 7,8,9
Rozpočtové opatrenie č. 7
1. Viazanie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí nižších príjmov 
s úpravou rozpočtu takto:
1.1.

- zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 111003 – Výnos dane z príjmov 
pre samosprávu
v sume 394 625,56 EUR / 11 888 489,62 Sk 

- viazanie prostriedkov rezervného fondu vo výšky 66 388,- EUR / 
2 000 004,89 Sk

- viazanie prebytku zostaveného rozpočtu v sume 132 896,56 EUR / 
4 003 641,77 Sk 

- viazanie výdavkov  v podpoložke rozpočtu:
- 0170 651002 – úroky z úverov – 15 000,- EUR / 451 890,- Sk
- 0310 633001 – interiérové vybavenie 1 328,- EUR /40 007,33 Sk
- 0473 631001 – cestovné náhrady 200,- EUR / 6 025,20 Sk
- 0473 633001 – interiérové vybavenie 2 490,- EUR / 75 013,74 Sk
- 0473 633002 – výpočtová technika 1 660,- EUR / 50 009,15 Sk
- 0170 821005 – splácanie istiny bankového úveru  - 20 437,- EUR / 
615 685,06 Sk
- viazanie kapitálových výdavkov podľa rozpisu 154 226,- EUR / 
4 646 212,48

1.2.
- zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001 – transfer zo ŠR na 

činnosť školského úradu
o sumu  1009,- EUR / 30 397,13 Sk

- viazanie výdavkov  v podpoložke rozpočtu:
- 09802 637002 – konkurzy a súťaže školský úrad 179,- EUR / 5 392,55 Sk
- 09802 637014 – stravovanie školský úrad 830,- EUR / 25 004,58 Sk

1.3.
-  zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 223002 – príjem ZUŠ zo 

vstupného o sumu  
           2325,-  EUR / 70 042,95 Sk

- viazanie výdavkov  v podpoložke rozpočtu:
- 09122 630 – transfer na tovary a služby  ZUŠ v sume 2 325,- EUR / 
70 042,95 Sk

viď uznesenie č. 296/19/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Alžbeta Orinčáková /za, 
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Rozpočtové opatrenie č. 8
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov s úpravou 
rozpočtu takto:
1.1.

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 223001–kultúra zo vstupného 
o sumu  2800,-  EUR

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 633001 – interiérové 
vybavenie 800,- EUR

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 637002-konkurzy a súťaže 
2 000,- EUR

1.2.
- zvýšenie  príjmov na podpoložke rozpočtu 223002-príjem ZŠ na ul. 

Komenského o sumu 
2000,- EUR

- úprava účelu a výšky príjmov na rekonštrukciu ZŠ na bežné a kapitálové 
výdavky -15,45 EUR

- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09122 717002 rekonštrukcia ZŠ 
o sumu 1985,55 EUR

1.3.
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 311 – Granty bežné v sume 

496,- EUR
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312007–transfer z rozpočtu 

obce na školský úrad v sume 448,- EUR
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312011-transfer z rozpočtov 

obcí na školský úrad  v sume 505,- EUR, celkom zvýšenie príjmov o 1 449,- 
EUR

- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozp 09802 633006–všeobecný 
materiál v sume 150,- EUR

- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637001 –školenia 
v sume 50,- EUR

- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozp. 09802 637002–konkurzy a súťaže 
v sume 409,- EUR

- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637005–špeciálne 
služby v sume 10,- EUR

- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637014–stravovanie 
v sume 830,- EUR

1.4.
- zvýšenie príjmov v podpoložke rozpočtu 312001-transfer z KŠU na školstvo 

o 1 483,- EUR
           zvýšenie výdavkov – transfer na ZŠ Komenského  09122 642 odchodné  
           v sume 1 483,- EUR

viď uznesenie č. 297/19/2009
Hlasovanie:
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Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Alžbeta Orinčáková /za, 
Mgr. Miroslava Szitová /za

Rozpočtové opatrenie č. 9
1.  Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 
583/2004 Z.z. podľa priloženého rozpisu:
- Zvýšenie  výdavkov  na položke rozpočtu 01116–výdavky verejnej správy 

o sumu 6 578,-EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0170 – transakcie verejného dlhu 

o sumu  15 655,- EUR
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0310-verejný poriadok 

a bezpečnosť 135,- EUR
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0320-ochrana pred požiarmi 

415,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0610-rozvoj bývania o sumu 1 000,- 

EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0620 –rozvoj obce o sumu 220,- 

EUR 
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0640-elektrická energia 450,- 

EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0820-kultúrne služby o sumu 1 480,- 

EUR
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0840-Náboženské a iné služby 

3760,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0911-materské školy o sumu 1 498,- 

EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09601–školské jedálne o sumu 1 

498,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09122–Základná škola 

ul.Komenského o sumu 147710,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09802–školský úrad o sumu 103,- 

EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 10202-opatrovateľská služby 

o sumu 1 990,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 09502-školský klub o sumu 3 000,- 

EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09601–školská jedáleň Základná 

škola ul.Komenského o sumu 3 000,- EUR
- Zníženie kapitálových výdavkov podľa rozpisu o sumu 57 446,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0640 824–splátky liesingu BPT 

o sumu 23,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0170 821005 splátky bankových 

úverov o sumu 77063,- EUR
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 viď uznesenie č. 298/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Alžbeta Orinčáková /za, 
Mgr. Miroslava Szitová /za

6. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2009
Správu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2009 dostali všetci poslanci  v písomnej 
forme

7. Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2009
Správa bola poslancom predložená v písomnej forme. 
Podrobnejšie sa monitorovacej správe budú venovať na najbližšom (20.) 
zasadaní OZ.

8. Dodatok č. 2 k     VZN č. 70  
Poslanci OZ navrhli doplniť dodatok nasledovne:
- v čl. 4 Výška príspevku bod 2. Článok sa ďalej dopĺňa o bod 5. Tieto body 
znejú:

2.   Mesačný príspevok v základnej umeleckej škole 
- individuálne vyučovanie............................................................  6 € / 180,76 SK
- skupinové vyučovanie...............................................................  4 €/ 120,50 SK
- študent SŠ a denný študent VŠ individuálne vyučovanie..........  6 € / 180,76 SK
- študent SŠ a denný študent VŠ individuálne vyučovanie..........  4 € / 120,50 SK
- pracujúci dospelý......................................................................10 € / 301,26 SK

viď uznesenie č. 299/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Alžbeta Orinčáková /za, 
Mgr. Miroslava Szitová /za

9. Informácia o     činnosti obecnej polície za 2. štvrťrok 2009  
      Príslušníci OP v Smižanoch v 2. štvrťroku  2009 odpracovali vo výkone služby 
3135,5 hodiny, z  toho 569 hodín v nočnej  smene a 1 146,5  hodiny počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov. Počas spoločného výkonu služby s policajtmi  PZ SR v 
Spišskej Novej Vsi, ktorý bol zameraný na pátranie po nezvestných osobách, 
kontrolu  dopravy,  kontrolu  otváracích  hodín  prevádzok  a   podávanie 
alkoholu mladistvým  bolo odpracovaných 26 hodín. 
     V mesiacoch apríl, máj a jún príslušníci OP vykonali počas služby celkom 
490 zásahov; 156 zákrokov pri rôznych porušeniach  právnych noriem a VZN 
obce a 334 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 
16   trestných činov (  8  x  TČ  poškodzovania  cudzej  veci,  3  x  TČ  krádeže 
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vlámaním, 2 x TČ pytliactva, 1 x TČ porušovania domovej slobody,  1 x TČ 
nebezpečného vyhrážania a 1 x TČ lúpeže), ktoré postúpili na realizáciu  PZ 
SR.  PZ odovzdali v  8 prípadoch  informácie, ktoré viedli k odhaleniu trestnej 
činnosti  páchanej  na  území  obce.  V  zmysle  zákona  príslušníci  OP  v 
sledovanom  období  nepoužili   donucovacie  prostriedky  a  na  útvar  OP 
predviedli 4 osoby (2 x  na podanie vysvetlenia a 2 x na zistenie totožnosti). V 
4   prípadoch  zabezpečovali  miesto  dopravnej  nehody  do   príchodu 
príslušníkov dopravnej polície.    
    Počas služieb bolo zistených  140 priestupkov ( 48 proti VZN obce, 52 na 
úseku  dopravy,  16  proti  majetku,  15 proti  verejnému  poriadku,  9  proti 
občianskemu  spolunažívaniu),  z  ktorých   82  bolo  riešených  napomenutím 
(dohovorom), 2 priestupky boli odložené, 5 uložených a 3  boli odstúpené na 
riešenie  príslušnému  správnemu  orgánu.   39  priestupkov  bolo  riešených 
uložením blokovej pokuty v celkovej sume 477,-Eur; 9 priestupkov je v riešení.
    OP  v sledovanom období eviduje  6 prípadov nálezov a strát. V spolupráci 
so Stanicou pre odchyt túlavých zvierat  Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi 
bolo odchytených 5 túlavých zvierat (psov), v  7 prípadoch bola poskytnutá 
pomoc osobám pod vplyvom alkoholu ( 1 x privolaná  RZP), k  požiarom na 
území obce bol v 4 prípadoch privolaný HaZZ.    

10.Schválenie počtu poslancov do OZ na volebné obdobie 2010 – 2014
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR 346/1990 Z.z. o voľbách orgánov 
samosprávy  obcí  v znení  neskorších  predpisov  §  9  odst.  1  pre  voľby  do 
obecného  zastupiteľstva  Obec  Smižany  utvorí  viacmandátové  volebné 
obvody  v počte  dva,  v ktorých  sa  budú  voliť  poslanci  obecného 
zastupiteľstva k počtu obyvateľov obce.
     Volebné obvody a počet poslancov v nich určí  obecné zastupiteľstvo 
najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
Vysvetlenie:
      Podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva  na  celé 
volebné  obdobie  určí  pred  voľbami  obecné  zastupiteľstvo  podľa  počtu 
obyvateľov.
Obec Smižany  má k 31.7.2009  8 503  obyvateľov.  V  §  11  ods.  3  písm.  f)  je  
uvedené: „od 5001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov.“
Naša  obec  s uvedeným  počtom  obyvateľov  môže  mať  od  11  do  13  
poslancov v obecnom zastupiteľstve.
V § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov sa uvádza, že volebné  obvody a počet 
poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní  ich najneskôr 65 dní  
pred dňom volieb.
V § 9 ods. 1 toho istého zákona je uvedené, že v jednom volebnom obvode 
môže byť najviac 
12 poslancov.
Pri schválení 13 poslancov do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 
2010  –  2014  musia  byť  vytvorené  dva  viacmandátové  volebné  obvody,  
v ktorých  sa  volia  poslanci  obecného  zastupiteľstva  pomerne  k počtu 
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obyvateľov obce. Znamená to, že volebné obvody musia byť vytvárané tak,  
aby počet poslancov bol primeraný počtu obyvateľov vo volebnom obvode.  
Každý občan má mať približne rovnakú príležitosť ovplyvniť výsledok volieb, ak 
uplatní svoje právo podľa čl. 30 ods. 1 alebo čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej  
republiky.

viď uznesenie č. 300/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /zdržal sa, 
Jozef Černák/ zdržal sa,Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / zdržala sa, 
Ing. Juliana Capová / za, Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, 
Alžbeta Orinčáková /za, Mgr. Miroslava Szitová /za

11.Stavebné pozemky
Predaj  pozemku  v lokalite  Košiarny  briežok  pri  rekreačnej  chate  pre  Petra 
Bartoša  a  manž.  Dagmar,  bytom  Dubová  1/9,  Spišská  Nová  Ves  diel  1 
o výmere 22 m2 odčlenený z parc. č. C-KN 2037/2– ostatná pl. zapísanej v LV 
č.  1 v katastrálnom území  Smižany podľa GP č. 609/2009 v  cene 16,596 € 
+19% DPH za 1 m2,  celková cena 434,48 € (13 089,14 Sk).  Kupujúci  uhradia 
poplatky za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

viď uznesenie č. 301/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Mgr. Miroslava Szitová /za

Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok pri rekreačnej chate pre Ingrid Bartošovú, 
bytom Medza 3, Spišská Nová Ves diel 1 o výmere 16 m2 a diel 2 o výmere 30 m2 z 
parc. č. C-KN 2037/2 – ostatná pl. zapísanej v LV č. 1 v katastrálnom území Smižany 
podľa GP č.  608/2009,  spolu  výmera 46 m2 v cene  16,596 €  + 19% DPH za 1  m2, 
celková  cena 908,46  €  (27 368,26  Sk).  Kupujúci  uhradí  poplatky  za právne úkony 
súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

viď uznesenie č. 302/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, 
Jozef Černák/ za,Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Ing. Juliana Capová / za, Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, 
Alžbeta Orinčáková /za, Mgr. Miroslava Szitová /za

Predaj  pozemku v lokalite Maša za účelom výstavby malej  vodnej  elektrárne pre 
Petra Pavlanského, bytom Potočná 26, Harichovce parc. č. 1868/5 o výmere 184 m2  - 
vodné plochy a parc. č. 1868/6 o výmere 198 m2  - vodné plochy, ktoré sa odčlenia 
z parcely  č.  1868/1  o výmere  1121  m2 –  vodné  plochy  zapísanej  v LV  č.  1  k.  ú. 
Smižany  a parc.  č.  1869/5  o výmere  216  m2 –  trvalé  trávne  porasty   odčlenená 
z parcely   č.  1869/1  o výmere  2190  m2  -  TTP  zapísanej  v LV  č.  1  k.  ú.  Smižany 
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geometrickým plánom č. 37/2009. Spolu 598 m2 v cene 16,596 € /m2, celková cena 
9 924,41 € / 298 982,72 Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

viď uznesenie č. 303/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Alžbeta Orinčáková /za, 
Mgr. Miroslava Szitová /za

12. Prevádzkovanie vodovodu a     kanalizácie na Čingove  
Vzhľadom k tomu, že obec nie je oprávnenou osobou k spravovaniu 
vodovodu a spomínaný vodovod je stratový, schválilo OZ možnosť dať 
vodovod do prevádzkovania oprávnenej osoby.

viď uznesenie č. 304/19/2009
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Ing. Juliana Capová / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Jozef Svetkovský / za, Alžbeta Orinčáková /za, 
Mgr. Miroslava Szitová /za

13. Diskusia
p. Justh - požiadal o umiestnenie manželky, ktorá je ťažko chorá do domova 
                                     dôchodcov
p. starosta - v rade ZMOS bol prediskutovaný zákon o opatrovateľskej službe,  
                                      budú v ňom zmeny
Ing. Dobšinská - v súčasnosti obec nemá finančné prostriedky na pokrytie časti 

              výdavkov spojených s umiestnením občana v sociálnom zariadení.
p. Jerdoneková - na parkovisku pri pošte sú vyvrátené kvetináče – je potrebné ich 

              upraviť a zvýrazniť
Ing. Capová - na Tatranskej ul. je nutné vyznačiť priechody pre chodcov

p. starosta - ak sa cez vozovku neprechádza z chodníka na chodník, tak  dopravný 
  inšpektorát nepovolí vyznačenie priechodov.

Ing. Capová - pri vypaľovaní trávy je potrebné pokutovať občanov
p. Orinčáková - vyzvať Bajkaya na odpratanie skládky odpadu pred domom
Ing. Dobšinská - podala informáciu o činnosti hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2009

- požiadala o prijatie predpisu o úprave parkovacích miest pred domom 
- informovala o podaní sťažnosti p. Pipasovou na prevádzku 
  Bar Celona

Ing. Zekucia - predložil petíciu občanov Tatranskej ulice, ktorí žiadajú zmeranie 
  hluku a frekvencie áut na uvedenej ulici

- navrhol, aby sa meranie urobilo aj na ul. Slovenského raja
p. starosta - problematikou sa budeme zaoberať, obec zvolá stretnutie dotknutých 

  orgánov
Mgr. Szitová - upozornila na poklop na Tatranskej ulici, ktorý je osadený veľmi 
                                      nízko
Ing. Malina - na vysprávkach sa pracuje
p. Blašková - občania sa informujú o novej zubnej ambulancii v obci, keďže

   MUDr. Polomská presunula svoju činnosť do Spišskej Novej Vsi.
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p. Orinčáková - požiadala zverejniť ponuku voľného miesta zubného lekára 
  v Smižianskom hlásniku

p. Svetkovský - požiadal o chodník na Komenského ul.
- informoval sa o východe z budovy MŠ na Komenského ul. do hlavnej 
  budovy školy
- požiadal o preloženie altánku pre deti z priestorov kaštieľa do MŠ

- požiadal o zavedenie internetu a zakúpenie tlačiarne do požiarnej 
                               zbrojnice

Ing. Capová - požiadala urýchliť realizáciu detského ihriska na sídl. Za kaštieľom
p. Černák - upozornil na rozbité sklá na autobusových zastávkach, navrhol zaskliť 
                                      ich iným materiálom
p. Orinčáková - požiadala vykosiť potok
Mgr. Gregová - informovala sa o pristavení kontajnera na odpad rôzneho druhu

V závere zasadania p. starosta poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Michal Kotrady
        starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Jozef Černák :

p. František Nálepka:
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