
Z á p i s n i c a
z  26. zasadania OZ, konaného dňa 29.4.2010

Prítomní: 12 poslancov – viď prezenčná listina
Ing. Michal Kotrady - starosta obce
Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu
Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce
mjr.Mgr. Milan Grečko
Mgr.Ing. Prostejovský
p. Šarišský

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej  komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Informácia o spolupráci s Policajným zborom SR
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
6. VZN č. 87– Domový poriadok
7. Záverečný účet obce za rok 2009
8. RO č. 5/2010 a č. 6/2010
9. Zmluva o prevode správy majetku obce
10.Menovanie názvoslovnej komisie
11. Schválenie názvu nových ulíc
12.Zásady prenájmu nebytových priestorov
13.Stavebné pozemky
14.Správa o činnosti Obecnej polície v Smižanoch
15.Diskusia
16.Návrh uznesení
17.Záver

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

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: p. Eva Jerdoneková, p. Jozef Černák, p. Ján Bendík

Hlasovanie:
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/za, p. Anna Blašková/za, p. 
František  Nálepka/za,  Mgr. Szitová/za, Mgr. Gregová/za, p. Eva Jerdoneková/ 
zdržala sa, p. Jozef Černák/ zdržal sa, p.Ján Bendík/zdržal sa 

Overovatelia zápisnice:  p. Alžbeta Orinčáková, p. František Nálepka

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Alžbeta Orinčáková/zdržala 
sa, 
p. Anna Blašková/za, p. František Nálepka/zdržal sa, p. Ján Bendík/za, Mgr. 
Ľubica Gregová/za, p.Jozef Černák/za, Mgr. Miroslava Szitová/za 

Zapisovateľka: p. Mária Mangerová 
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3. Informácia o     spolupráci s     Policajným zborom SR  
Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi mjr. Mgr. Milan 
Grečko  podal  informáciu  o stave  a vývoji  bezpečnostnej  situácie  v obci  Smižany 
a obvode.

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

5. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v obci  
- starosta obce informoval o výberovom konaní na dokončenie kaštieľa-  firma MIGI 
- realizácia nových autobusových zastávok
- skolaudovali sa objekty ZŠ Komenského po rekonštrukcii
- pokračuje výstavba nízkoštandartných bytov v rómskej osade
- bol podaný projekt na výstavbu Domu sociálnych služieb

6. VZN č.87 – Domový poriadok 
Poslanci schválili  VZN č.87 – Domový poriadok

- viď uznesenie č. 373/26/2010 

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

7. Záverečný účet obce za rok 2009
Poslanci prerokovali a následne schválili záverečný účet obce.
  

a) záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie   b e z    v ý h 

r a d

b) schodok  rozpočtu  obce  po  úprave  podľa  §  16  ods.  6  zákona  č. 

583/2004  Z.z.  o rozpočtových   pravidlách  samosprávy  vo  výške 

1 616 234,30 EUR  kryť z návratných zdrojov v plnej výške a zostatok 

príjmových  finančných  operácií  32 227,15  EUR previesť  do 

rezervného fondu obce

c)   nepoužité  finančné  prostriedky  v sume  12 817,27  EUR  previesť  do 

rezervného fondu obce

d)  zisk  z podnikateľskej  činnosti  v sume   6 690,54  EUR   previesť  na  účet 

 nerozdeleného zisku predchádzajúcich období
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e) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti  v sume 308 041,87 EUR previesť 

na účet nerozdeleného zisku

- viď uznesenie č. 374/26/2010 

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, p. Jozef Svetkovský/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za,p.Jozef Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

8.   RO č. 5/2010 a     č.6/2010  

           ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.5/2010
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.:  
- presun na podpoložkách rozpočtu 0310 – verejný poriadok a bezpečnosť bez 

vplyvu na položky programového rozpočtu
- presun na podpoložkách rozpočtu 0320 – ochrana pred požiarmi bez vplyvu 

na položky       programového rozpočtu
- presun na podpoložkách rozpočtu 0810 – rekreačné a športové služby bez 

vplyvu na položky programového rozpočtu
- presun položky z transfer na bežné výdavky rozpočtovej organizácie obce 

Základná umelecká   škola na podpoložku rozpočtu 0912 713004 bez vplyvu 
na položky programového rozpočtu

- presun výdavkov v kapitálovom rozpočte – úspora výdavkov ochrana pred 
požiarmi na dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ a v rámci rozpočtovej kapitoly 
projekty so zmenou v programovom rozpočte – zníženie výdavkov 5.2. 
Požiarna ochrana a zvýšenie výdavkov    3.3. zveľaďovanie majetku obce

- presun na podpoložkách rozpočtu knižnica bez vplyvu na položky 
programového rozpočtu
- presun na podpoložkách rozpočtu MŠ Komenského ul. bez vplyvu na položky 
programového 
  rozpočtu

    -viď uznesenie č. 375/26/2010

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, p. Jozef Svetkovský/proti, Mgr. Miroslava 
Szitová/za,p.Jozef Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.6/2010
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 311 – Dary ZUŠ o sumu 701,24 

EUR
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- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 292027 – Iné príjmy – o sumu 
3 824,66 EUR

- zvýšenie príjmov na podpoložke prevod prostriedkov RF v sume 36 699,62 
EUR

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 642 012 – odstupné o sumu 
3 340,00 EUR

so zvýšením výdavkov v programovom rozpočte program 11.1. kultúrne podujatia
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09122 630 – účelové použitie 

darov pre  ZUŠ
 v sume 701,24 EUR so zvýšením výdavkov v programovom rozpočte program 

9.6. ZUŠ
-  zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0912 713004 – kamerový systém 
o sumu         3 635,00 EUR  so zvýšením výdavkov v programovom rozpočte 9.2. 
ZŠ
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0912 717002 – rekonštrukcia 

ZŠ 
o sumu 33 549,28 EUR  so zvýšením výdavkov v programovom rozpočte 3.3. 
zveľaďovanie majetku obce

-viď uznesenie č. 376/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

9. Zmluva o     prevode správy majetku  
- prevod správy majetku obce Smižany na ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch:  

1 ks ...................... cimbal Nagy Akos, r.v. 2009 v cene  1 700,- EUR
          Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce.

- viď uznesenie č. 377/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

10. Menovanie názvoslovnej komisie

- zriadenie názvoslovnej komisie pri OZ v Smižanoch v zložení:  
PaedDr. Anna Blišťanová 
Mgr. Ľudmila Bartošová
PaedDr. Viera Skoumalová
Mgr. Ľubica Frankovičová
Mgr. Ing. Ján Prostejovský
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Komisia bude pracovať od 1.5.2010.
Menovacie dekréty podpíše starosta obce.

- viď uznesenie č. 378/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

11. Schválenie názvu nových ulíc
Názvy nových ulíc v rómskej osade:  - Lúčna

      - Veterná
- viď uznesenie č. 379/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

12. Zásady prenájmu nebytových priestorov
Zásady prenájmu  nebytových priestorov  obce  Smižany s účinnosťou  od  1.5.2010 
dostali všetci poslanci písomne.

-viď uznesenie č. 380/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

13. Stavebné pozemky
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2037/39 o  výmere 
154 m2 – druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria na Košiarnom  briežku pod 
rekreačnou chatou súp. č. 3654 pre Bc. Igora Grečka, bytom Košiarny briežok 3654 v 
cene 16,60 €  + 19% DPH za 1 m2. Celková cena 3 042,12 € (91 646,91 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 nadobúdateľom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník 
stavby postavenej na tomto pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.

- viď uznesenie č. 381/26/2010

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

Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2037/39 o  výmere 
154 m2 – druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria na Košiarnom  briežku pod 
rekreačnou chatou súp. č. 3654 pre Bc. Igora Grečka, bytom Košiarny briežok 3654 v 
cene 16,60 €  + 19% DPH za 1 m2. Celková cena 3 042,12 € (91 646,91 Sk). 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
            - viď uznesenie č. 382/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2037/128 o výmere 
145 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na Košiarnom briežku pod 
rekreačnou chatou pre spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves v cene 
16,60 € + 19% DPH za 1 m2. Celková cena 2 864,33 € (86 290,80 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 nadobúdateľom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník 
stavby postavenej na tomto pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.

- viď uznesenie č. 383/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za

Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2037/128 o výmere 
145 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na Košiarnom briežku pod 
rekreačnou chatou pre spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves v cene 
16,60 € + 19% DPH za 1 m2. Celková cena 2 864,33 € (86 290,80 Sk). 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

- viď uznesenie č. 384/26/2010

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, Mgr. Miroslava Szitová/za,p.Jozef 
Černák/za, Ing. Štefan Zekucia/za
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Predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/11 o výmere 405 m2 – druh pozemku orná pôda 
v rómskej osade pre Vieru Kokyovú, bytom Zelená 588/83, Smižany v cene 3,32 € + 
19% DPH za 1 m2. Celková cena 1 600,07 € (48 203,71 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 nadobúdateľ pozemku vykonáva prospešnú prácu pre obec z 
hľadiska organizácie poriadku v rómskej osade, potom OZ tento predaj definuje ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.

Hlasovanie:
p. Eva Jerdoneková/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, 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/zdržala sa, p.Jozef 
Černák/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za

- uznesenie nebolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, 
na schválenie bolo potrebných osem hlasov poslancov

14. Správa o     činnosti Obecnej polície v Smižanoch  

Náčelník Obecnej polície Mgr. Ing. Ján Prostejovský oboznámil OZ s činnosťou OP 
v roku 2009.  OP v počte 7 príslušníkov, v roku 2009 odpracovala 11 852,5 hod., 
z toho 2 288 hod. v nočnej smene a 3 905 hod. počas sobôt, nedieľ a sviatkov. 
V spoločnom výkone služby s policajtmi OO PZ v Spišskej Novej Vsi bolo 
odslúžených 130 hodín. V mesiaci apríl 2009 bola Okresnou prokuratúrou v Spišskej 
Novej Vsi vykonaná previerka stavu zákonnosti postupu OP. Vykonanou previerkou 
nebolo zistené porušenie zákona o OP.   Počas výkonu služby bolo vykonaných 
celkom 1945 zásahov, 504 zákrokov pri rôznych porušeniach príslušných  právnych 
noriem a VZN obce. Došlo k jednému zraneniu príslušníka OP, poranenie bolo 
nahlásené a prešetrené ako pracovný úraz bez trvalých následkov. Na činnosť 
príslušníkov OP v Smižanoch bola prijatá jedna sťažnosť, ktorá bola prešetrená 
a vyhodnotená ako neopodstatnená. Príslušníci Obecnej polície 15 osobám 
obmedzili osobnú slobodu. Zistili podozrenie zo spáchania 38 trestných činov. 
Podozrenia, že bol spáchaný trestný čin, boli odstúpené na realizáciu PZ SR. Počas 
služby bolo zistených 466 priestupkov, z ktorých 280 bolo riešených napomenutím 
a 118 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní v celkovej sume 1 357,- EUR. 
Ďalej bolo evidovaných 12 požiarov, 22 nálezov a strát, v 22 prípadoch bola 
poskytnutá prvá pomoc a bolo odchytených 32 túlavých zvierat.

15. Diskusia

p. Orinčáková      
-  požiadala, aby sa do zmlúv o prenájme nebytových priestoroch v objekte 
kultúrneho domu  zahrnula  zábezpeka
-  navrhla zmluvne zaviazať nájomníka, aby všetky škody dal do pôvodného stavu
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- koľko pracovníkov pracuje na Obecnom kultúrnom centre a či sa budú prijímať ďalší 
zamestnanci
- oboznámila  OZ s rozhodnutím sociálnej komisie o opatrovateľskej službe týmto 
žiadateľom: 

          -  p. Šoltýsová
           - p. Šubová
           - p. Cebuľová
           - sl. Lesňáková
           - p. Zaliberová

Mgr. Szitová         
-  navrhla, aby sadzby nájomného v objekte Kultúrneho domu sa upravili  podľa 
spoločenskej  akcie a účelu prenájmu priestorov
 - aký je postup pri vykupovaní pozemkov  od vlastníkov  v lokalite Falgevend 
-  informovala sa na úpravu parkoviska pri MŠ Ružová (odpoveď: bude sa realizovať 

spevnená plocha)
Ing. Dobšinská 
- doporučila  použiť finančné prostriedky  z predaja pozemku  pod rekreačnou chatou 
firmy Brantner Nova  na obnovu chodníka a oplotenia cintorína
- p. starosta zamietol použiť finančné prostriedky s tým, že príjmová časť rozpočtu je 
práve v štádiu napĺňania
Ing. Capová – kedy sa budú robiť vysprávky  na ulici Topoľovej
Ing. Zekucia 
-  požiadal upresniť podmienky predaja o vykupovaní pozemkov v lokalite Falgevend 
a Panský kruh a  uverejniť  tento postup v Smižianskom hlásniku
-  navrhol počas letnej turistickej sezóny predĺžiť prevádzkový čas  reštauračných 
a pohostinských zariadení v obci
Mgr. Trošanová
- sa informovala, ako sa vyriešila sťažnosť na hlučnosť vežových zvonov a hodín
- p. starosta ju informoval, že sťažnosť postúpil Farskému úradu v Smižanoch
p. Černák 
- sa informoval, kedy budú dokončené zastávky SAD v obci
p. Nálepka 
- žiadal opravu cesty po poruchách vodovodu na ul. Slovenského raja 
Mgr. Frankovičová
- požiadala OZ a p. starostu, aby sa na Obecnom úrade rozšírilo oddelenie 
sociálnych vecí, na základe pribúdajúcich povinností obce voči sociálne odkázaným 
občanom
p.Hossa 
- upozornil  na nevhodné správanie sa majiteľov psov na sídlisku Západ II, žiadal 
situáciu riešiť zo strany Obecnej polície
- vyriešiť vyústenie odtokového potrubia od bytových domov na ulici Nálepkovej do 
Brusníka
p. Duch
- požiadal o zriadenie detského ihriska na sídl. Západ II
- informoval sa, či na mieste kde sa má vystaviť nákupné stredisko sa neuvažuje so 
zriadením parkoviska
- upozornil na schody zo železničnej stanice, ktoré sú v dezolátnom stave
- navrhol ohradiť  zeleň pri bytovke Za kaštieľom 2 nízkym plotom
Mgr. Blišťanová a žiaci- ako sa bude riešiť poškodenie ihriska na sídlisku Západ ll
- p. starosta a Ing. Capová potvrdili, že výstavba ihriska je v štádiu výberového 
konania
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18.Záver  

V závere zasadnutia p. starosta poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Michal Kotrady
        starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Alžbeta Orinčáková

p. František Nálepka:
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