
Z á p i s n i c a

z  23. mimoriadneho zasadania OZ, konaného dňa 13.1.2010

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. Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
4. Návrh uznesenia
5. Záver

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

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

3. Schválenie žiadosti o     nenávratný finančný príspevok  
Obec  Smižany  predkladá  Lokálnu  stratégiu  komplexného  prístupu  pod  názvom 
„Sociálna  inklúzia  marginalizovanej  rómskej  komunity  v obci  Smižany“ 
prostrednícvom  Úradu  splnomocnenca  vlády  SR  pre  rómske  komunity  ako 
koordinátora horizontálnej priority MRK.
Podmienkou  podania  žiadosti  je  zahrnúť  do  strategického  zámeru  LSKxP  dva 
zámery – investičný a neinvestičný.

Realizáciou investičnej časti LSKxP - projektu predkladaného cez ROP - je záujem 
zrekonštruovať jestvujúcu budovu školy a dobudovať potrebné priestorové kapacity 
a zlepšiť  kvalitatívnu  úroveň  priestorov  pre  výchovno-vzdelávací  proces  ZUŠ, 
Smižany pre integrovanie detí MRK do majoritnej skupiny obyvateľstva.
Realizáciou neinvestičnej časti LSKxP – projektu predkladaného cez OP Vzdelávanie 
-  je  záujem  navrhnúť  a realizovať  špecifický  prístup  a  aktivity  vo  vzdelávacom 
procese so zameraním na MKR. 

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 



4. Prenájom pozemku
OZ schvaľuje prenájom pozemkov pod lesnou cestou na Košiarnom briežku parc. č. C-KN 
2435 o výmere 2540 m2, druh pozemku zastavané plochy a časť parcely pod lesnou cestou 
parc.  č.  C-KN 2037/2, druh pozemku ostatné plochy zapísané v liste vlastníctva č.  1 pre 
Združenie vlastníkov lesa,  pozemkové spoločenstvo,  so sídlom Sládkovičova 8,  Smižany 
zastúpené predsedom spoločenstva Jozefom Javorským,  v cene 1,-  €  /  rok  na dobu 15 
rokov. Pozemky budú využívané ako protipožiarna lesná cesta.
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce

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

5.Prenájom nebytových priestorov v     budove radnice  
Obec zverejnila ponuku na prenájom nebytových priestorov v budove radnice, uvoľnených 
po  informačnej  kancelárii.  Minimálna cena prenájmu bola  642,-  Eur/rok  plus  náklady  na 
energie.
Do výberového konania sa prihlásil iba jeden záujemca – p. Martina Široká, Tatranská 183, 
Smižany, ktorá chce v týchto priestoroch zriadiť kozmetický salón. Záujemca ponúkol cenu 
800,- eur/rok + náklady na energie

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

6. Termíny zasadnutí OZ na rok 2010
Termíny zasadnutí OZ na rok 2010: 25.2., 29.4., 24.6., 2.9., 21.10., 26.11.

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



6.Diskusia
p. Jerdoneková – informovala sa o výstavbe nákupného centra pri pošte a o výstavbe 
Domu sociálnych služieb 

p. starosta - nákupné centrum sa  bude stavať a na výstavbu Domu sociálnych služieb 
podáme  žiadosť do 4/2010

p. Nálepka - majiteľka prevádzky Espresso žiada o zmenu  prevádzkových hodín z denných 
na nočné hodiny 

Ing. Malina - máme prijaté VZN o nočnom kľude, ktoré sa musí dodržiavať

Ing. Dobšinská - keďže sa prevádzka nachádza v obytnej zóne, pri nočných akciách je tam 
hluk a obyvatelia sa sťažujú

Mgr. Szitová  obyvatelia ul. Staničná a Tatranská sa informovali, kto má udržiavať chodníky 
pri bytovkách na uvedených uliciach

p. starosta -  údržbu chodníkov majú na starosti obyvatelia týchto bytov

Ing. Michal Kotrady
        starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Jozef Černák:

p. František Nálepka:


