
Z     á p i     s     n i     c a  

z      24. zasadania OZ, konaného dňa 25. 2. 2010  

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. Informácia o projekte domova sociálnych služieb
3. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
6. Sľub príslušníka Obecnej polície v Smižanoch
7. Programový rozpočet obce na rok 2010
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2010 a č. 2/2010
9. Čerpanie rozpočtu za rok 2009
10. Dodatok č. 3 k VZN č. 70
11. Zmena organizačnej štruktúry
12. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi
13.  Spoluúčasť obce na LSKxP pre združenie SEZO Spiš
14.  Spolufinancovanie domu sociálnych služieb
15.  Stavebné pozemky
16.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Smižany v roku 2009 – 

II.časť
17.  Diskusia
18.  Návrh uznesení
19.Záver

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

2. Prezentácia projektu domova sociálnych služieb
 Zástupcovia firmy ARLAND zo Spišskej Novej Vsi – p. Ing. arch. Ján Pastiran a Ing. 
arch. Martin Jaško predstavili obecnému zastupiteľstvu projekt domu sociálnych 
služieb. Jeho výstavba je plánovaná v lokalite „Panský kruh“ v celkovom náklade 
2 430 000,- EUR. Na výstavbu budú použité fin. prostriedky z EUF, s 5 % 
spolufinancovaním obce. Dom sociálnych služieb bude pozostávať z dvoch 
ubytovacích blokov o kapacite 90 postelí a jeden blok pre THP a obslužné činnosti. 
Je nutné vysporiadať pozemky pod budovami v celkovej výmere 1458 m2 zastavanej 
plochy a el. vedenie vysokého napätia.
Náklady na vypracovanie projektu sú vo výška 54 2622,- EUR. 



3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: Mgr. Ľudmila Trošanová, Jozef Černák, Anna Blašková

Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Alžbeta Orinčáková/ za, 
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / zdržala sa,
František Nálepka /za, Jozef Černák/ zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana 
Capová  /za,
Jozef Svetkovský/ za

Volebná komisia: Alžbeta Orinčáková, Mgr. Ľubica Gregová,Jozef Svetkovský

Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ zdržala sa,
Mgr. Miroslava Szitová / za , Mgr. Ľubica Gregová / zdržala sa, Anna Blašková / za,
 František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
/za,
Jozef Svetkovský/ zdržal sa

Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Štefan Zekucia
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za,
Mgr. Miroslava Szitová / zdržala sa , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za,
 František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa, Ing. Juliana 
Capová  /za, Jozef Svetkovský/ za

Zapisovateľka: Mgr. Ľubica Frankovičová

4. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadnutia OZ  
Starosta informoval prítomných o plnení prijatých uznesení a prijatých úloh 
z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

5. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- jednanie o prevádzkovaní kanalizácie a vodovodu na Čingove a možnosti podpísania 
zmluvy s PPVS
- Firma EKO servis pripravuje prevádzkový poriadok na užívanie kanalizácie a prípadný 
odpredaj
- vodovod Čingov – nedostatočná dokumentácia resp. skoro žiadna, vodovod bol realizovaný 
v akcii „Z“, 
- začínajú sa zasielať návrhy zmlúv majiteľom pozemkov na Falgevente
- pripravujú sa zmeny a doplnky do územného plánu obce
- pripravuje sa dodatok k zmluve s Telovýchovnou jednotou Slovan Smižany – nakoľko hráči 
sú prepravovaní na zápasy súkromnými osobnými motorovými vozidlami.
Do dodatku zmluvy doplníme, že vozidlá musia byť havarijne poistené, ak si bude chcieť TJ 
uplatniť nárok na úhradu nákladov na dopravu. 



6. Sľub príslušníka Obecnej polície v     Smižanoch  
Pán  Ján Leško slávnostne zložil sľub príslušníka obecnej polície 

7. Programový rozpočet obce – viď príloha Uznesenie č. 349/24/2010
Po prerokovaní programového rozpočtu v komisiách a obecnej rade, tento bol prijatý 
v plnom znení.
Hlasovanie Uznesenie č. 349/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

8. Návrh na zmenu rozpočtu
- starosta informoval prítomných o návrhu rozpočtového opatrenia č. 1, ktorým sa zvyšujú 
príjmy a výdavky rozpočtu a súčasne informoval o rozpočtovom opatrení č. 2, schválenom 
OR dňa 18. 2. 2010.
Hlasovanie Uznesenie č. 350/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

9. Čerpanie rozpočtu za rok 2009
Príjem za rok 2009 vo výške 7194066,78 € plnený na 87,6 % a výdavky 7 156066,10 € 
plnenie na 86,64 %
Zo strany poslancov bol dotaz, ako je to s platením za odvoz komunálneho odpadu, nakoľko 
v rozpočte sú vykazované veľké nedoplatky práve v tejto položke. Je potrebné, aby pred 
odovzdávaním bytov, bola vykonaná kontrola povinných platieb za komunálny odpad a daň 
z nehnuteľnosti u žiadateľov o nájomné sociálne byty. Je potrebné, aby sa určil hraničný 
dátum, dokedy je potrebné vyrovnať dlhodobé nedoplatky a tým  žiadateľ splní jednu 
z podmienok na pridelenie bytu. 

10. Dodatok č. 2 k VZN č. 70 O     určení výšky príspevkov v     školách a     školských   
zariadeniach
- starosta obce informoval poslancov o predloženom dodatku 
Hlasovanie Uznesenie č. 351/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

11. Zmena organizačnej štruktúry
Je potrebné prijať pre dvoch občanov obce opatrovateľky na plný úväzok, nakoľko v zmysle 
zákona  č.448/2008 Z. z. spĺňajú podmienky a sú odkázaní na sociálnu službu. Jedno 
pracovné miesto na oddelení evidencie obyvateľstva a sociálnych služieb bolo doporučené 
zrušiť. Zamestnanec bol preradený na iný druh práce. Na roznášku jedál do domácností pre 
starých a chorých občanov zostal jeden zamestnanec. 



Hlasovanie Uznesenie 352/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

12. Voľba prísediacich na Okresnom súde v     Spišskej Novej Vsi  
Prísediacim na okresnom súde končí volebné obdobie a je potrebné, aby obecné 
zastupiteľstvo zo 4 navrhovaných kandidátov  zvolilo dvoch občanov obce ako prísediacich.
Voľba prebehla tajným hlasovaním s výsledkom, ktorý vyhlásila predsedníčka volebnej 
komisie
 p. Alžbeta  Orinčáková. 
Zvolení boli : Jolana Szitová – 11 hlasov a Magdaléna Richtarčíková 10 hlasov
Uznesenie 359/24/2010 

13. Spoluúčasť obce na projekte LSKxP pre Združenie SEZO - Spiš
-  SEZO  Spiš  predkladá  žiadosť  o poskytnutie  podpory  LSKxP  na  realizáciu 
projektových  zámerov  s názvom  „Spolužitie  a spolupráca  príslušníkov  MRK 
a ostaného  obyvateľstva  v obciach  združených  v SEZO  Spiš“.  Spoluúčasť  obce 
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5%, t. j. 16 254,11 €.

Hlasovanie Uznesenie 353/24/2010
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  /za ,Jozef 
Svetkovský/ za

14. Spolufinancovanie domu sociálnych služieb
Obec sa musí spolupodieľať na financovaní plánovaného domu sociálnych služieb a to vo 
výške 5 % z celkových nákladov na výstavbu.
Hlasovanie Uznesenie 354/24/2010
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/ za,
Mgr. Miroslava Szitová / zdržala sa , Mgr. Ľubica Gregová / za, Anna Blašková / za, 
František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Juliana Capová 
/za, Jozef Svetkovský/ za

15. Stavebné pozemky
Prevod vlastníckych práv medzi Romanom Bagárom a Libušou Pokutovou parcela č. C-KN 
1697/90. OZ prerokovalo návrhy zmien  prevodu  vlastníckych práv na ďalšie osoby 
s akceptovaním článku VI. kúpnych zmlúv bez ďalších výhrad.
Hlasovanie Uznesenie 355/24/2010
Eva Jerdoneková /za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, 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  /za ,Jozef 
Svetkovský/ zdržal sa

Prevod vlastníckych práv medzi Danielou Štencelovou a RNDr. Ivanom Štencelom – parcela 
č. C-KN 2037/161. OZ prerokovalo návrhy zmien  prevodu  vlastníckych práv na ďalšie 
osoby s akceptovaním článku VI. kúpnych zmlúv  bez ďalších výhrad. 



Hlasovanie Uznesenie 356/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

Bezodplatný prevod majetku obce Smižany na ZŠ ul. Komenského 3, Smižany.

Hlasovanie Uznesenie 357/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

Doplnenie členov z radov občanov do stavebnej komisie, komisie ŽP a VP, zrušenie členstva 
vo finančnej komisii.
Hlasovanie Uznesenie 358/24/2010
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  /za, Jozef 
Svetkovský/ za

16. Správa o     kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany v     roku 2009 – II.   
časť
 Poslancom odpovedala kontrolórka obce na otázky vyplývajúce zo správ
- dôsledne sledovať odvádzanie dane z ubytovania
- výrub stromov – zaviesť novú evidenciu výrubu  stromov 
- priebežne sa realizujú nájomné  zmluvy na hrobové miesta
- je nutné dať informáciu aj do Smižianskeho hlásnika
- poslanci žiadajú na najbližšom zasadnutí informáciu o chate Brantner Nova – aký je 

stav vo vysporiadaní a pozemku.

17. Diskusia 
Ing. Capová – p. Vodžáková požiadala o presun vytýčeného pozemku na výstavbu 
rekreačnej chaty, nakoľko je v ceste.  Nový geometrický plán zabezpečí žiadateľka na 
vlastné náklady
p. Svetkovský – okolie cintorína je znečistené bez oplotenia, vandali znečisťujú okolie, 
rovnako aj zvieratá, ktoré sa zdržiavajú v blízkosti neohradenej časti cintorína, je nutné urobiť 
nápravu.
p. Orinčáková – žiada, aby sa pripravil projekt na oplotenie aj plánovanej rozšírenej časti 
cintorína, aby toto mesto bolo dôstojné a udržiavané. Je nutné, aby sa urobil chodník okolo 
domu smútku zo severnej časti, nakoľko hlavne v čase pohrebu je to frekventovaná časť, 
v zlom počasí je rozbahnená  .
p. Blašková – poďakovanie pri poslednej rozlúčke na cintoríne obec nerieši cez svojich 
zamestnancov, ktorí by boli na to určení.
p. Nálepka – upozornil na nebezpečne naklonený stĺp obecného rozhlasu na ul. Slovenského 
raja, ktorý môže padnúť na el. transformátor.
p. Szitová – Stanislava Klučárová – ktorá je občiankou obce a je aktívnou atlétkou, hľadá 
sponzorov na reprezentáciu. Je majsterkou Slovenska. Má problémy s pokrytím finančných 
nákladov pri štartoch.
p. Zekucia -  žiada, aby sa vytvorila štúdia na vytvorenie nových parkovacích miest v obci, 
nakoľko situácia je neúnosná.



p. Trošanová – potvrdila neúnosný stav s parkovacími miestami a upozornila na pravidelné 
„parkovanie“ na ulici Ružová pri MŠ, čím sa znemožňuje priechodnosť cesty hlavne v čase, 
keď si rodičia vozia deti do MŠ.
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

Overovatelia zápisnice
Mgr. Miroslava Szitová:
Ing. Štefan Zekucia:


