
Z á p i s n i c a
z  25. mimoriadneho zasadania OZ, konaného dňa 25.3.2010

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

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej  komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky
3. Zmena organizačnej štruktúry zamestnancov obce
4. Menovanie riaditeľa OKC
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 a č. 4/2010
6. Prevod správy hnuteľného a nehnuteľného majetku
7. Zásady finančného hospodárenia obce Smižany
8. Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2010 – 2013
9. Voľba prísediacich na súde
10.Diskusia
11. Návrh uznesení
12.Záver

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

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice 
a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: Mgr. Ľudmila Trošanová, p. František Nálepka, Mgr. Miroslava 
Szitová

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Alžbeta 
Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/zdržal sa, Ing. Juliana Capová/za,
p. Ján Bendík/za, Mgr. Ľubica Gregová/za

Volebná komisia: p. Anna Blašková,  p. Orinčáková, Mgr. Gregová

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/zdržala 
sa, 
p. Anna Blašková/zdržala sa,  p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, 
p. Ján Bendík/za, Mgr. Ľubica Gregová/zdržala sa 

Overovatelia zápisnice: p. Eva Jerdoneková, p. Ján Bendík
1



Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/zdržala sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta 
Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/zdržal sa, Mgr. Ľubica Gregová/za

Zapisovateľka: p. Mária Mangerová

3. Zmena organizačnej štruktúry zamestnancov obce
K 31.3.2010 zaniká oddelenie kultúry pri Obecnom úrade Smižany. 
Zamestnanci  oddelenia  kultúry  prechádzajú  dňom 1.4.2010  pod  Obecné kultúrne 
centrum (OKC) v Smižanoch pri  zachovaní terajšieho zaradenia.  Jedná sa o tieto 
funkcie:
- 1  referent  oddelenia  kultúry,  na  základe  §  28  zákona  č.  311/2001  Z.z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- 1  upratovačka,  na  základe  §  28  zákona  č.  311/2001  Z.z.  Zákonník  práce 

v znení neskorších predpisov
- 1 riaditeľ OKC, na základe výberového konania
Riaditeľ OKC bude na základe výberového konania menovaný starostom obce 
a schválený OZ.

- viď uznesenie č. 360/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

4. Menovanie riaditeľa OKC
Na základe výsledkov výberového konania na návrh starostu obce a schválením OZ 
od  1.4.2010  je  na  funkciu  riaditeľa  OKC  menovaná   Mgr.  Dana  Cvengrošová. 
Pracovnú zmluvu na dobu  do 31.12.2010 podpíše starosta obce.

- viď uznesenie č. 371/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 a     č. 4/2010  
Starosta obce informoval prítomných o rozpočtových opatreniach č. 3 a č. 4/2010, 
ktoré  súvisia  s presunom  finančných  prostriedkov  z oddelenia  kultúry na  obecné 
kultúrne centrum. 
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Rozpočtové opatrenie č. 3/2010
Viazanie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí nižších príjmov podľa §14 ods. 2 
písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. a to:

- zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 212003 – príjem z prenájmu budov 
o sumu     1 506,00 EUR

- zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 223001 – za relácie v obecnom rozhlase 
o sumu 280,00 EUR

- zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 223001 – príjem z činnosti oddelenia 
kultúry o sumu 5 650,00 EUR 

- viazanie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 641001 – transfer príspevkovej 
organizácii    o sumu 7 436,00 EUR  

- zníženie výdavkov programového rozpočtu obce v podprograme 11.1. – kultúrne 
podujatia o sumu 7 436,00 EUR

    - so zmenou rozpočtovaných príjmov a výdavkov podľa tabuľky:

Rekapitulácia rozpočtu  2010 - upravený rozpočet
  
v EUR Príjmy Výdavky

Prebytok +
Schodok -

Bežný rozpočet 3 471 603,31 3 475 839,93 -4 236,62
Kapitálový rozpočet 1 920 548,97 1 181 615,05 738 933,92
Finančné operácie 93 643,44 828 340,74 -734 697,30
Spolu 5 485 795,72 5 485 795,72 0,00

- viď uznesenie č. 361/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

Rozpočtové opatrenie č.4/2010

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

-     Presun položiek z podpoložky rozpočtu 01116 637014- stravovanie na podpoložku 
rozpočtu    
      0820 641001 – transfer príspevkovej organizácii v sume 311,00 EUR  - zníženie 
výdavkov    

 v programe č. 15 – administratíva o sumu 311,00 EUR
-     Presun položiek z podpoložky rozpočtu 01116 637016- prídel do sociálneho fondu 
na   

 podpoložku rozpočtu   0820 641001 – transfer príspevkovej organizácii v sume 
175,00 EUR  
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 zníženie výdavkov v programe č. 15 – administratíva o sumu 175,00 EUR
-    Presun položiek z podpoložky rozpočtu 0473 637004 – všeobecné služby výdavky 

informačnej kancelárie na podpoložku rozpočtu  0820 641001 – transfer 
príspevkovej 

                 organizácii v sume 2 364,00 EUR  Zníženie výdavkov v podprograme č. 2.1.2. – 
obecné 
                 propagačné služby o sumu 2 364,00 EUR  

-    Presun položiek z podpoložky rozpočtu 08209 635004 – údržba zariadení obecný 

rozhlas         na podpoložku rozpočtu  0820 641001 – transfer príspevkovej 

organizácii v sume 332,00 EUR -  bez vplyvu na zmenu programového rozpočtu  

-     Presun položiek  na podpoložke rozpočtu 0820 – kultúra v rámci schváleného 
rozpočtu 
                 s presunom na podpoložku rozpočtu 641001 – transfer príspevkovej organizácii 
v sume 
                 69 927,80 EUR - bez vplyvu na zmenu programového rozpočtu  

- viď uznesenie č. 362/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

6. Prevod správy hnuteľného a     nehnuteľného majetku  
Predmetom  tohto  prevodu  je  budova  kaštieľa  s príslušnými  pozemkami  (bola  to 
podmienka  pri  pridelení  finančnej  dotácie  na  rekonštrukciu  kaštieľa),  ďalej  je  to 
budova  kultúrneho  domu  s príslušnými  parcelami  a taktiež  zariadenia,  inventár 
a obecný rozhlas.

6.1 -   prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany na Obecné kultúrne 

centrum                               v Smižanoch k 1.4.2010

- parcela č. C-KN 1316/1 o výmere 918 m2 v hodnote 4 043,76 €

- parcela č. C-KN 1315/10 o výmere 12 046 m2 v hodnote 39 992,72 €

- budova kultúrneho domu na Tatranskej ulici, súpisné číslo 918, orientačné 

číslo 80, nachádzajúca sa na parcele č. C-KN 1316/1 – inventárne číslo 

1812/13 – obstarávacia cena 160 024,49 €, technické zhodnotenie 

1 130 916,47 €, zvýšená vstupná cena celkom 1 290 940,96 €, oprávky 

106 623,99 €. Budova kultúrneho domu bola financovaná z časti z dotácie zo 

ŠR v sume 99 581,76 €, ktorá je zahrnutá vo vstupnej cene. K 31.3.2010 boli 

z tejto dotácie z celkových oprávok budovy zaúčtované oprávky v sume 

2 211,62 €. Zostatková cena celkom 1 184 316,97 €, z toho zo zdrojov ŠR 

97 370,14 €.

Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce.

- viď uznesenie č. 363/25/2010 
4



Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

6.2 - Prevod hnuteľného majetku obce na OKC Smižany k 1.4.2010
- zariadenia – trieda 5  -  vstupná cena 118 751,58 €

-  oprávky  20 283,53 €
-  zostatková cena 98 468,05 €

- inventár – trieda 7     -  vstupná cena 152 873,90 €
            -  oprávky 21 250,00 €
            - zostatková cena 131 623,90 €

- Obecný rozhlas          - vstupná cena  53 167,20 €
- drobný hmotný majetok v obstarávacej cene  33 245,99 €, zostatková cena 
0,00 €
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce.
- viď uznesenie č. 364/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

6.3 -  Prevod správy majetku obce Smižany v operatívnej evidencii na ZŠ 
Komenského 3/480, Smižany:                     -  športové oblečenie 20 ks 
v obstarávacej cene 564,06 €

                       -  športové dresy 24 ks v obstarávacej cene 764,72 €
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce.
- viď uznesenie č. 365/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

6.4 -  Prevod správy majetku obce Smižany v operatívnej  evidencii  na 
ZUŠ Nám. M. Pajdušáka 2, Smižany:    
- dievčenský kroj Dirgla 14 ks v obstarávacej cene celkom 413,30 €
- dievčenský kroj Vigan 6 ks v obstarávacej cene celkom 137,75 €
- krojované chlapčenské nohavice 15 ks v obstarávacej cene celkom 156,17 €
- krojovaná chlapčenská košeľa 15 ks v obstarávacej cene celkom 137,75 €

Hodnota prevodu správy je 844,97 €
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce

- viď uznesenie č. 366/25/2010
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Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

7. Zásady finančného hospodárenia obce
Schválením zásad finančného hospodárenia sa určili na základe zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy pravidlá hospodárenia 
obce s vlastnými a cudzími finančnými prostriedkami.

- viď uznesenie č. 368/25/2010

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/zdržala sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta 
Orinčáková/za, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za

8.   Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2010 – 2013  
Obec sa chce uchádzať tiež o finančnú dotáciu na výstavbu domu sociálnych služieb, 
kde jednou z príloh k žiadosti o dotácie je aj Komunitný plán sociálnych služieb obce 
Smižany na roky 2010 – 2013. 

p. Orinčáková –  upresnenie štatistických údajov v tab.: Štruktúra obyvateľov podľa 
zdravotného stavu

- viď uznesenie č. 369/25/2010

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

9. Voľba prísediacich na súde
Predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi požiadal o schválenie pôsobenia  pre p. 
Teréziu Marekovú a p. Mikuláša Dopiráka ako prísediacich na Okresnom súde  v Spišskej 
Novej Vsi na ďalšie funkčné obdobie 4 rokov.

- viď uznesenie č. 372/25/2010
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Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/zdržala 
sa, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/za, Ing. Juliana Capová/za, p. Ján 
Bendík/za,  Mgr. Ľubica Gregová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za

10. Diskusia
p. Orinčáková   - aké bolo zloženie  komisie vo výberovom konaní  na funkciu riaditeľa OKC

- prečo pracovná zmluva riaditeľa OKC je do 31.12.2010
- pri prevode hnuteľného majetku obce - či je súpiska - zoznam vecí,  aby bol 
inventár predložený OR na kontrolu, ku preberaciemu protokolu treba urobiť aj 
dohodu o hmotnej zodpovednosti

Mgr. Trošanová  -  sa informovala, či prevod hnuteľného majetku  bol spracovaný podľa 
tried z katalógu

p. Eva Jerdoneková  - sa informovala, či Smižančanka bude zaradená pod OKC
- do ďalšieho zasadnutia OZ je treba vypracovať  Rozpočtový 
harmonogram– p.Hricová  

p. Dobšinská  – sa opýtala, kto je hmotne zodpovedná osoba za majetok obce daný do 
správy Obecnému kultúrnemu centru, p.starosta odpovedal,  že riaditeľ OKC

13.Záver  

V závere zasadnutia p. starosta poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Michal Kotrady
        starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Eva Jerdoneková:

p. Ján Bendík:
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