
Z á p i s n i c a

z 22. zasadania OZ, konaného dňa 11.12.2009

Prítomní: 12  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. Čerpanie rozpočtu za III. Q 2009

6. Rozpočtové opatrenie č. 12,13,14

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 78

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 82

9. Dodatok č. 1 k VZN č. 83

10.  VZN č. 86 o financovaní školských zariadení

11.  Rozpočet obce na roky  2010-2012

12.  Stavebné pozemky

13.  Dodatok č. 6 k Platovému poriadku

14.  Návrh na vyradenie majetku obce

15.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010

16.  Diskusia

17.  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, Mgr. Ľubica Gregová, p. Ján Bendík
Overovatelia zápisnice: p. Alžbeta Orinčáková, p. Eva Jerdoneková
Zapisovateľka: p. Lýdia Chromá



3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadania OZ
p. starosta informoval prítomných o plnení úloh z predchádzajúceho zasadania 

4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
- prebieha preberacie konanie na ZŠ Komenského ul.
- v rómskej osade sú byty nižšieho štandardu pod strechou – robia sa priečky
- máme vypracovaný projekt na inžinierske siete na Pánskom kruhu
- z prostriedkov EÚ máme schválený projekt na regeneráciu sídel
- na MV SR sme podali projekt na kamerový systém v obci
- pripravujeme projekt na výstavbu domu sociálnych služieb

5. Čerpanie rozpočtu za III. Q 2009 
Prehľad čerpania rozpočtu za III. Q 2009 obdržali poslanci v písomnej forme 
v materiáloch na zasadnutie OZ, kde bolo vyčíslené čerpanie rozpočtu jednotlivých 
kapitol . Príjem za deväť mesiacov je vo výške 4 958 698,63 (60,11 % ročného príjmu) 
a výdavky vo výške 4 582 847,42 Eur (55,55 %).
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.

6. Rozpočtové opatrenia
rozpočtové opatrenie č. 12/2009
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov s úpravou rozpočtu 
takto:

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001– transfer na voľby o sumu 
4 225,83  EUR

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0160 Všeobecné verejné služby – výdavky na 
voľby  do samosprávnych krajov o sumu   4 225,83 EUR

- viď uznesenie č. 325/22/2009
Eva Jerdoneková /za, , Alžbeta Orinčáková/ za Mgr. Miroslava Szitová / za 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za František Nálepka /za, 
Jozef Černák/ za, Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

rozpočtové opatrenie č. 13/2009
Viazanie rozpočtovaných výdavkov pri znížení účelových príjmov podľa §14 ods. 2 
písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. a to:

- zníženie  príjmov na podpoložke rozpočtu 312001–transfery:
- pre základnú školu na ul. Komenského  o sumu  1 914,80  EUR 
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ o sumu 427,- EUR
- zvýšenie prevodu zostatku na ZS o sumu 2,82 EUR

- zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu:
 - 0912 – transfer na ZŠ o sumu 2 383,53 €
 - 0911 – výdavky MŠ v podpoložke rozpočtu 633006 – materiál – 427,- EUR



- viď uznesenie č. 326/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, , Alžbeta Orinčáková/ za Mgr. Miroslava Szitová / za 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za František Nálepka /za, 
Jozef Černák/ za, Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

rozpočtové opatrenie č. 14/2009
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.: 

-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 01116 – výdavky verejnej správy   - zníženie 
o sumu 3 965,0 €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0170 – transakcie verejného dlhu - zvýšenie 
výdavkov  o sumu    4 196,00 €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0310 – verejný poriadok a bezpečnosť - 
zníženie výdavkov   o sumu  4 052,- €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0620 – rozvoj obce - zvýšenie výdavkov 
o sumu  500,- €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0810 – rekreačné a športové služby
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0820 – kultúrne služby - zvýšenie výdavkov 
o sumu  2 274,- €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 08203 – klubové zariadenia
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 08205 – knižnica - zvýšenie výdavkov   o sumu 
1047,- €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0911 – materské školy – zníženie výdavkov 
o sumu 264,38 €
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 09601 – školské jedálne pri MŠ 
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 09122 – Základná umelecká škola - zvýšenie 
výdavkov   o sumu  264,38,- € z dôvodu ročného zúčtovania miezd a zdravotného poistenia
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 09802 – školský úrad
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 10202 – staroba – opatrovateľská služba
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 09502 – školský klub detí
-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 09121 – transfer na neštátne školské zariadenia 
pri ZŠ Povýšenie sv. kríža
-     Presun položiek  v kapitálových výdavkoch bez navýšenia celkových  výdavkov

- viď uznesenie č. 327/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, , Alžbeta Orinčáková/ za Mgr. Miroslava Szitová / za 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za František Nálepka /za, 
Jozef Černák/ za, Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

7. Dodatok č. 1 k     VZN č. 78  
Dodatok č. 1 k VZN č. 78 – Podmienky  predaja výrobkov, poskytovania služieb na trocha 
a ambulantný predaj na území obce Smižany bol poslancom predložený v písomnej forme.



- viď uznesenie č. 328/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, , Alžbeta Orinčáková/ za Mgr. Miroslava Szitová / za 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za František Nálepka /za, 
Jozef Černák/ za, Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

8. Dodatok č. 1 k     VZN č. 82  
Dodatok č. 1 k VZN č. 82 – O dani z nehnuteľností na území obce Smižany bol poslancom 
predložený v písomnej forme.

- viď uznesenie č. 329/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, , Alžbeta Orinčáková/ za Mgr. Miroslava Szitová / za 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za František Nálepka /za, 
Jozef Černák/ za, Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

9. Dodatok č. 1 k     VZN č. 83  
Dodatok č. 1 k VZN č. 83 – O miestnych daniach a miestnom poplatku bol poslancom 
predložený v písomnej forme.
p. Svetkovský, Mgr. Szitová -  nesúhlasia s navýšením poplatku za komunálny odpad
p. Jerdoneková -  je potrebné, aby sa poplatky zvyšovali postupne
p. Orinčáková -  požiadala hlavnú kontrolórku obce o vyčíslenie vymožených pohľadávok 
Ing. Mgr. Prostejovský – požiadal o spoluprácu s B- Novou pri zamykaní nádob na odpad
Ing. Zimmermannová – podľa zákona vyplýva pre občana povinnosť mať takú veľkú zbernú 
nádobu, koľko odpadu vyprodukuje

- viď uznesenie č. 330/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

10. VZN č. 86
VZN č. 86 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy 
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany bol poslancom 
predložený v písomnej forme.

- viď uznesenie č. 331/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za



11. Rozpočet obce na roky  2010-2012

Rozpočet obce na rok 2010 bol poslancom predložený v písomnej forme.

Rozpočet obce na rok 2010:

Príjmy – Bežný rozpočet 3 433 631,51 Eur

-  Kapitálový rozpočet 1 920 548,97 Eur

-  Finančné operácie 11 061,00 Eur

Výdavky – Bežný rozpočet 3 415 626,69 Eur

    -  Kapitálový rozpočet 1 121 274,05 Eur

    -  Finančné operácie 828 340,74 Eur

Rozpočet na rok 2010 podľa položiek v príjmovej a výdavkovej časti bol schválený ako 
vyrovnaný.

- viď uznesenie č. 332/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

12. Stavebné pozemky
12.1 Dodatočné vysporiadanie pozemku na Maši v Smižanoch parcela č. C-KN 1875/5 zast. 
pl. o výmere 94 m2 v celosti, na ktorom je umiestnená rekreačná chata súp. č. 3331 pre Elenu 
Carter,  rod.  Rychtarčíkovú,  bytom  50  Royal  Dornoch  Drive,  Hammonds  Plains  Halifax 
B3L,2C1, Canada v cene 16,596 €/m2 + 19% DPH. Celková cena 1 856,43 € (55 926,81 Sk).

OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle VZN č. 85 článok II. 
b  ods.  9  písm.  e),  ktorým sa  určujú  zásady  hospodárenia  a nakladania  s majetkom obce 
Smižany.
OZ  konštatuje,  že  ak  majiteľom parcely  sa  nemôže  stať  nik  iný  ako  majiteľ  susedného 
pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa.

- viď uznesenie č. 333/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za



12.2. Dodatočné vysporiadanie pozemku na Maši v Smižanoch parcela č. C-KN 1875/5 zast. 
pl. o výmere 94 m2 v celosti, na ktorom je umiestnená rekreačná chata súp. č. 3331 pre Elenu 
Carter,  rod.  Rychtarčíkovú,  bytom  50  Royal  Dornoch  Drive,  Hammonds  Plains  Halifax 
B3L,2C1, Canada v cene 16,596 €/m2 + 19% DPH. Celková cena 1 856,43 € (55 926,81 Sk).
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce

- viď uznesenie č. 334/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

12.3. Predaj pozemku pri rekreačnej chate súp. č. 661 v lokalite Košiarny briežok pre Irenu 
Kravjanskú, Gorkého 16, Spišská Nová Ves, podľa GP č. 36444499-152/2009, a to diel č. 1 
odčlenený z parcely č. 2095/1 o výmere 52 m2, diel č. 2 z parcely č. 2095/11 o výmere 70 m2, 
diel č. 3 z parcely č. 2095/11 o výmere 10 m2, výmera spolu 132 m2 v cene 16,596 €/m2 + 
19% DPH. Celková cena 2 606,90 € (78 535,46 Sk).

OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle VZN č. 85 článok II. 
b  ods.  9  písm.  e),  ktorým sa  určujú  zásady  hospodárenia  a nakladania  s majetkom obce 
Smižany.
OZ  konštatuje,  že  ak  majiteľom parcely  sa  nemôže  stať  nik  iný  ako  majiteľ  susedného 
pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa.

- viď uznesenie č. 335/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

12.4. Predaj pozemku pri rekreačnej chate súp. č. 661 v lokalite Košiarny briežok pre Irenu 
Kravjanskú, Gorkého 16, Spišská Nová Ves, podľa GP č. 36444499-152/2009, a to diel č. 1 
odčlenený z parcely č. 2095/1 o výmere 52 m2, diel č. 2 z parcely č. 2095/11 o výmere 70 m2, 
diel č. 3 z parcely č. 2095/11 o výmere 10 m2, výmera spolu 132 m2 v cene 16,596 €/m2 + 
19% DPH. Celková cena 2 606,90 € (78 535,46 Sk).
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

- viď uznesenie č. 336/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za



12.5. OZ súhlasí s prevodom vlastníctva pozemku parc. č. C-KN 1697/100 orná pôda 
o výmere 405 m2 v bezpodielovom spoluvlastníctve Gejzu Bagára a manž. Drahomíry, bytom 
Zelená 1322/130, Smižany pre Radoslava Škopa a manž. Veroniku, bytom Stredná 650/8, 
Smižany s podmienkou prenesenia predkupného práva z článku VI. kúpnej zmluvy č. 
R/91/2008 na nových majiteľov.

- viď uznesenie č. 337/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

13. Dodatok č. 1 k     Platovému poriadku   
Dodatok  č.  6  k Platovému  poriadku  odmeňovania  zamestnancov  obce  s účinnosťou  od 
1.1.2010.

-viď uznesenie č. 338/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

14. Návrh vyradenia majetku
Jedná sa o vyradenie neupotrebiteľného alebo poškodeného majetku na základe doporučenia 
vyraďovacej  komisie  ZŠ  Komenského  v celkovej  hodnote  8 184,86  Eur  a taktiež 
opotrebovaného,  poškodeného  a neupotrebiteľného  majetku  drobného dlhodobého  majetku 
obce v celkovej hodnote 4 621,19 Eur.

- viď uznesenie č. 339/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za

15.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010  

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010 bol 
poslancom predložený v písomnej forme.

- viď uznesenie č. 340/22/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
Ján Bendík/ za, Jozef Svetkovský/ za



16. Diskusia
Ing. Capová - člen stavebnej komisie p. Vaščák sa vzdal členstva v komisii
Ing. Zekucia - aké sú výsledky merania hluku na Tatranskej ulici
p. starosta - na výsledky merania stále čakáme
p. Blašková -  na Tatranskej ulici pri prevádzke p. Kleina / Železiarstvo/ 

   parkujú autá, ktoré bránia vo výhľade na križovatke
   ul. Smreková a Tatranská

p. Bendík - navrhol zriadiť parkovisko pre zákazníkov vo dvore p. Kleina
Mgr. Trošanová - na zasadnutí kultúrnej komisie bola prejednávaná žiadosť 

  p. Šarišského na organizovanie podujatia – žiadosť bola 
  zamietnutá

Ing. Dobšinská - prenájom kultúrneho domu na podujatia je potrebné riešiť 
   zábezpekou

Ing. Mgr. Prostejovský - informoval poslancov o zakúpení 4 technických prostriedkov 
  na zabránenie odjazdu motorového vozidla pre OP   
  a o kamerovom systéme

Mgr. Szitová -  navrhla bočné sklá na autobusových zastávkach vyhradiť na 
   reklamu

p. Svetkovský - propagácia obce v TV Reduta je slabá  / krátke príspevky 
   o dianí  v obci/

p. Bendík - obyvatelia Iliašovskej ul. sa sťažujú na preliačiny na ceste, 
   v ktorých sa zdržiava voda a tá pri prejazde áut vystrekuje na 
   ploty a domy

Ing. Baginová -  ani pôvodná cesta nemala odvodňovací žliabok

p. Černák -  informoval o odstúpení člena komisie Jozefa Strelu
- požiadal o zmenu termínu tlače Smižianskeho hlásnika
- podporil športovú činnosť mládeže

p. Orinčáková - uverejniť v Smižianskom hlásniku zdôvodnenie rozpočtu

     V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Michal Kotrady
                   starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Alžbeta Orinčáková

p. Eva Jerdoneková 


