
 
Z á p i s n i c a

z     4. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. 3 2011 v Smižanoch  

Prítomní:  12 poslancov – prezenčná listina, p. Horváth - ospravedlnený
                 Ing. Michal Kotrady – starosta obce
                  Ing. Miroslav Malina - prednosta úradu

Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce
Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník Obecnej polície
učitelia ZUŠ
zamestnanci obce
občania obce

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3 . Kontrola plnenia uznesení
4. Rokovací poriadok OZ
5. Pridelenie ulíc poslancom
6. Členovia komisií z radov občanov
7 . Dodatok č. 2 k VZN č. 85 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Smižany
8. Stavebné pozemky
9. Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
10. Diskusia
11. Záver

Mimoriadne 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý po 
úvodnom privítaní konštatoval, že pri počte 12 prítomných poslancov je obecné zastupiteľstvo  
uznášania schopné. Zároveň informoval, že z tohto zasadnutia OZ sa ospravedlnil poslanec p.Horváth. 

K návrhu programu boli predložené nasledovné zmeny: 

- predseda Klubu poslancov p. Grečko :
Predložil návrh, aby bod č. 4 – Rokovací poriadok OZ bol z programu vypustený a namiesto neho 
bolo do bodu č.4 zaradené Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2011 - 2013 . 
Ďalej navrhol, aby bod č.9 – Rozpočet obce na roky 2011 - 2013 obecné  zastupiteľstvo 
prerokovalo ako bod 5. Starosta obce navrhol do programu zaradiť ďalší bod - Návrh uznesení.
Keďže iné návrhy na zmenu ani na doplnenie navrhovaného programu rokovania OZ neboli 
vznesené, starosta dal hlasovať za zmenený program.

Upravený  program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2011 – 2013
5. Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
6. Pridelenie ulíc poslancom
7. Členovia komisií z radov občanov
8 . Dodatok č. 2 k VZN č. 85 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany
9. Stavebné pozemky
10. Diskusia
1 1 . Návrh uznesení
12. Záver
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Hlasovanie  za upravený program:
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa , p. Marcel Špener/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti, 
p. Róbert Mika/proti, p. Jozef Koky/proti, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za

Pripomienky:
Mgr. Vaško -  k programu : OZ je mimoriadne, preto by sa malo zaoberať iba rozpočtom

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  

Návrhová komisia: 
Mgr. Ľudmila Trošanová, p. Miroslav Grečko, p. Jozef Svetkovský

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, 
p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za, 

Overovatelia zápisnice:  p. Alžbeta Orinčáková, Ing. Ľudovít Novotný

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa , 
p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za,  Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za, 

Zapisovateľka: p. Mária Mangerová

3 . Kontrola plnenia uznesení

Predseda Klubu poslancov, p. Grečko, vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla správu 
z kontroly plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zastupiteľstve.  
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Iveta Dobšinská, prečítala správu, v ktorej uviedla:
1/3/2011
– zloženie sľubu poslanca zastupiteľstva p. Horváth, ako náhradníka v obvode č. 2
2/3/2011
– VZN č. 90 – o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia náhrady a výške úhrady 

za opatrovateľskú službu obcou Smižany
Mgr. Frankovičová na základe prijatého VZN prostredníctvo opatrovateliek oslovila všetkých 
opatrovaných s tým, že im podala informáciu o zmene úhrad za sociálnu službu.
Všetkým opatrovaným obecný úrad k 31. 3. 2011 postúpi  Dodatok k zmluve o opatrovateľskej  
službe (info – Mgr. Frankovičová).
3/3/2011
– dodatok č. 2 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany
Schválený dodatok sa prepočtom na počty  detí v jednotlivých zariadeniach  premietol do 
rozpočtu obce. 
Prepočet v zmysle schváleného dodatku vykonalo a do rozpočtu zapracovalo  finančné oddelenie 
obecného úradu (info – Ing. Vitkovská).
4/3/2011
– OZ schválilo poslancov do rady školy a obecnej školskej rady
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5/3/2011
– bezodplatný prevod správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského – 2 ks interaktívne 

tabule á 3 570,00 €/ks, celkom 7 140,00 €.
Zmluvu o prevode správy podpísal starosta obce dňa 17.2.2011 (inf – Ing. Malina).
6/3/2011
– predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPŽP-

PO1-10-2 za účelom realizácie projektu „ Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej 
osade Smižany“ (vodovod a kanalizácia). Celkové oprávnené  výdavky 211 188,00 €, z toho 
spolufinancovanie projektu obcou 10 560,00 €.

Žiadosť bola podaná 04.03.2011 na Ministerstve životného prostredia a  podávala ju  Obec 
Smižany (info – Ing. Malina).
7/3/2011
– správa o kontrole plnenia uznesení vypracovaná kontrolórkou obce
Správa je spracovaná 18.3.2011. Postúpená poslancom do materiálov. Termín je stály.
8/3/2011 
– Obecný úrad uverejní v Smižianskom hlásniku podpísanú zápisnicu z každého zastupiteľstva
Zápisnica nemohla byť zverejnená v marcovom čísle Smižianskeho hlásnika, nakoľko sa obecné 
zastupiteľstvo  konalo 17.2.2011 a  uzávierka Smižianskeho hlásnika je 20. deň v mesiaci.  
Zápisnica v tom čase nebola podpísaná, takže tento termín sa nestihol. V budúcnosti, snáď okrem 
obecného zastupiteľstva plánovaného v septembri a novembri, budeme mať ten istý problém. 
Obecné zastupiteľstvá sú plánované buď po uzávierke Smižianského hlásnika alebo tesne pred 
ňou (info – Ing. Malina).
Termín ostáva stály.
9/3/2011 – kontrola prevádzky ŠENK na ul. Smrekovej v Smižanoch a umiestnenie výherného 
hracieho prístroja v pohostinstve.
K 18.3.2011 – nemám informácie, doplním priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Preschválené uznesenia
1/1/2010
– voľba členov OR
– voľba predsedov komisií
– voľba členov komisií z radov poslancov.
2/1/2010
– schválené riadne zasadnutia OZ: 28.4,23.6.,8.9.,3.11.,15.12.2011.
3/1/2010
– zasadnutia OR  budú spravidla  1x za dva týždne, dátum určí starosta obce.
4/1/2010 – na internetovej stránke obce zverejniť obchodné zmluvy aj s dodatkami od roku 2000.
- termín plnenia do 30.4.2011 
5/1/2010
– zápisnice zo zasadnutia OR a komisií uverejniť na internetovej stráne obce do 5-tich 

pracovných dní a poslancom písomne doručiť do 7 prac. dní
Zápisnica z obecnej rady konanej 28.2.2011 – zverejnená.
Zápisnice z komisií

- komisia stavebná (28.2.2011) – zverejnená
- komisia život. prostredia a verejného poriadku ( 3.3.2011) – zverejnená
- komisia finančná ( 3.3. a 8.3. 2011) – zverejnená
- komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport (4.3.2011) – zverejnená
- komisia pre podnikanie a hospodárstvo (8.3.2011) – zverejnená
- komisia sociálna a bytová (8.3.2011) – nezverejnená (k 18.3.2011).

6/1/2010
– Obecný úrad uverejní každé pripravované verejné obstarávanie na internetovej stránke obce
K dnešnému dňu (18.3.2011) boli  aktuálne dve výberové konania:

1. „Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany“ – zverejnené na internetovej stránke 
obce.

2. „Regenerácia sídel – rekonštrukcia námestia M. Pajdušáka v Smižanoch“ – zverejnená vo 
Vestníku verejného obstarávania, www.e-vestnik. sk  (info – Ing. Malina).
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Uznesenie sa neplní - výzva na regeneráciu sídiel nebola zverejnená na  internetovej stránke 
obce.

7/1/2010
– členmi komisie na prípravu a vyhodnotenie verejného obstarávania a ponúk budú poslanci OZ 

s odborným vzdelaním alebo požadovanou odbornou praxou.
Dňa 18.3.2011 o 13,00 hod bolo na obecnom úrade zvolané stretnutie ohľadom výzvy na 
predloženie ponuky  MŠ na Ružovej a taktiež  na lávky  pre peších (info – Mgr. Vaško predseda 
stavebnej komisie)
8/1/2010
– digitálny záznam (obrazový i zvukový ) z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie vysielať v priamom prenose a archivovať na internetovej stránke obce Smižany.
Prednosta obecného úradu rokuje z pánom Valkoššákom ohľadom kvalitného ozvučenia, ktoré 
bude napojené na kameru.
Kamerový prenos a archiváciu  zabezpečujú webmajster internetovej stránky obce, pani Teplánová 
a pán Podkrivacký. Stretnutie sa uskutočnilo  u pána prednostu, kde boli dohodnuté podmienky, 
akým spôsobom budú prenos a archivácia zabezpečené s tým, aby boli občanom dostupné bez 
technických obmedzení a v  jednotnom formáte.
9/1/2010
– o odmenách pre starostu obce bude rozhodovať raz za tri mesiace obecné zastupiteľstvo.
10/1/2010
– zverejnenie vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci odpracovanom mzdu, plat  

alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 
pracovnej činnosti uhrádzané z verejného rozpočtu  vedúcim zamestnancom vykonávajúcim 
práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej 
moci. Jedná sa o Obecný úrad v Smižanoch a ním zriadené rozpočtové organizácie, základnú 
školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So 
spätnou platnosťou šesť kalendárnych mesiacov.

Uznesenie sa neplní.

Pripomienky:
Ing. Kotrady- k uzneseniu č.9/3/2011– obecná polícia skontrolovala prevádzku pohostinstva ŠENK 
a upozornila, že sa v nej nemá pohybovať mládež do 18 rokov, taktiež monituruje aj ďalšie 
prevádzky s výhernými hracími prístrojmi
-  v zákone je uvedené, že pokiaľ je v prevádzke umiestnený jeden hrací  prístroj, ešte to nie je 
herňa. Herňa je miestnosť, v ktorej je umiestnených viac ako 5 hracích automatov a musí mať 
samostatný vchod
- k uzneseniu č. 10/1/2011- prístup k informáciám o platoch vedúcich zamestnancov  obce majú 
poslanci OZ umožnený na obecnom úrade, obdržali aj správu od hlavnej kontrolórky, ktorá robila 
na OcÚ inventúru mzdových prostriedkov (mala všetky náležitosti, čo sa týka miezd zamestnancov 
obce).
ZŠ Komenského, ZUŠ D. Štraucha a OKC sú samostatné právne subjekty, obec nie je ich 
zamestnávateľom, čiže nedisponuje s informáciami o platoch ich zamestnancov. Poslanci musia 
o takéto informácie požiadať ich zamestnávateľa.
Ing. Ertlová – k uzneseniu č. 7/1/2010- poslanci dostali pozvanie od Ing. Baginovej na prípravu 
verejného obstarávania, ale iba deň pred zasadnutím komisie, preto Ing. Ertlová navrhla prijať 
uznesenie, v ktorom by sa termín na zasadnutie komisie oznámil členom aspoň 3 pracovné dni 
pred zasadnutím
- k uzneseniu č. 8/1/2010 - aby sa na internetovej stránke obce vo výzve pre zákazku „ Lávky pre 
peších “ zmenil dátum prihlášky do súťaže a aby sa predĺžil termín na prihlásenie do súťaže a tým 
aj vyžiadania si súťažných podkladov a požiadala obecný úrad, aby verejné obstarávania 
nepripravoval na poslednú chvíľu a aby boli stanovené dlhšie termíny na vyžiadanie si podkladov 
k verejnému obstaraniu  
Mgr. Vaško – vo VZN o prevádzkovaní  nikde nevidí klauzulu o 5 hracích automatoch
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Ing. Kotrady -  je to v súlade so zákonom, vo VZN sa to bude musieť doplniť
Ing. Mgr. Prostejovský – VZN o prevádzkovaní bolo prijaté v r. 1995 a zákon o hazardných hrách bol 
prijatý až v r. 2005 a samotné VZN je tvrdšie ako môže byť, je  nad rámec zákona. Je pripravená 
novela tohto VZN, ktorá bude zverejnená na úradnej tabuli i doručená obecnému zastupiteľstvu.
Mgr. Vaško – zaujímal sa o sťažnosť od majiteľa  objektu, v ktorej je umiestnené pohostinstvo 
ŠENK,  na jednanie zo strany stavebného oddelenia
Ing. Malina – jedná sa o list – konanie o priestupku vo veci porušenia stavebného zákona
Mgr. art. Novotná – v liste je uvedená ich subjektívna obhajoba k správnemu konaniu vo veci 
prejednania priestupku . Priestupkové konanie prebieha. 
    
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k     rozpočtu obce na roky 2011 – 2013  
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Dobšinská, prečítala odborné stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011.
Ing. Kotrady – v kapitálových príjmoch navrhovaného rozpočtu v položke dotácia - na povodne z 
r. 2010 vo výške 90 000,- Eur sa mení dátum z 31.3.2011 na 31.10.2011

5. Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
Ing. Kotrady – do rozpočtu sa zapracovali pripomienky poslancov, ktoré odzneli na zasadnutiach 
jednotlivých komisií a prejednávali sa aj na zasadnutí obecnej rady.
Mgr. Szitová – navrhuje, aby do budúcna finančná komisia zasadala až vtedy, keď už budú 
zapracované pripomienky jednotlivých komisií
- prečítala položky v rozpočte, ktoré je nevyhnutné upraviť 
Mgr. Vaško – sa informoval, či existuje horolezecký oddiel  
Ing. Kotrady – poslanci majú právo krátiť odmeny zamestnancov, odporučil, aby pripomienky 
predsedovia komisií prejednali s ekonómkou OcÚ
Mgr. Trošanová – analýza – mesto Krompachy s počtom obyvateľov 8670 má 35 administratívnych 
pracovníkov, Svit približne 7300  obyvateľov a 29 pracovníkov  a Smižany s počtom obyvateľov 
8626 má na OcÚ v priemere 18,8 administratívnych pracovníkov, krátiť odmeny zamestnancom by 
sa nemali
Ing. Ertlová – poslanci nepoznajú konkrétne platy ani konkrétnu pracovnú náplň jednotlivých 
zamestnancov obce, vyzvala zamestnancov, ktorí sa cítia ukrivdení, aby  zverejnili svoju pracovnú 
náplň a svoj plat, aby ich prácu a plat mohli poslanci a občania objektívne posúdiť 
Ing. Novotný – všetci poslanci majú slobodný prístup ku všetkým týmto informáciám, môžu si 
preveriť náplň práce zamestnancov OcÚ
p. Orinčáková – mesto Krompachy má viac opatrovateliek, právne oddelenie, matriku, zbor pre 
občianske záležitosti
- Smižany majú dlhy- treba šetriť finančné prostriedky, navrhuje prijať z ÚPSVaR  ľudí na 
absolventskú prax
Mgr. Szitová – na finančnej komisii nemali k dispozícii mzdy a platy zamestnancov, poslanci 
siahajú na odmeny a niektoré osobné ohodnotenia iba zamestnancov uvedených v položke 
rozpočtu „verejná správa“ OcÚ.  Navrhla v rozpočte v časti „verejná správa“ rozdeliť položku mzdy 
podľa stredísk s označením 001...
Mgr. Trošanová – navrhuje zmeniť zásady odmeňovania poslancov a zrušiť odmeny aj poslancom
p. Hricová – nepredložila v návrhu miezd konkrétne mená a oddelenia, pretože na zasadnutiach 
jednotlivých  komisií neboli iba poslanci, ale aj členovia komisií z radov občanov, ktorým nie je 
možné sprístupniť tieto údaje. Bola požiadavka zo strany poslancov, aby údaje im boli odoslané 
e-mailom, preto v rámci ochrany osobných údajov im boli uvedené oddelenia označené číslami,  
- v rozpočte upraviť sumu na mzdy zamestnancov tohto roku, uvedená suma nepokrýva mzdy 
zamestnancov podľa platových dekrétov
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Mgr. Szitová – poprosila k tomu stanovisko kontrolórky 
p. Špener – predložil obecnému zastupiteľstvu Výsledovku TJ Slovan Smižany od ekonómky TJ, 
kde upresňuje náklady a výnosy TJ Slovan za r. 2010 - nesúhlasí so zníženým  rozpočtom pre TJ 
Slovan Smižany, krátené finančné prostriedky nebudú postačovať na činnosť TJ
p. Orinčáková – TJ Smižany mala vysoké náklady za elektrinu a plyn, odporúča vyberať vstupné 
na športových podujatiach a zároveň sa pýtala poslanca p. Špenera, aby predniesol poslancom, 
aký mali príjem zo vstupného a ako mrhali s energiami po povodniach, keď vysušovali miestnosti, 
pričom sa ho pýtala, či je pravdou, že na vstupnom ročne vybrali 140,-€
p. Špener  - obhajoval použitie finančných prostriedkov na spotrebu el. energií po povodniach, ako 
aj poukázal na to, že po povodniach za do práce zapájali všetci členovia TJ vrátane detí a to len 
preto, aby mohla súťaž pokračovať. K výberu finančných prostriedkov zo vstupného uviedol, že v 
papieroch bola  uvedená suma 110,-€, má to na podložené v papieroch a na výročnej členskej 
schôdzi TJ uviedol, že na vstupnom sa vybralo 570,-€ za celý rok 2010. To je vstupné len na „A“ 
mužstvo, pri deťoch a dorastencoch sa neplatí vstupné. 
p. Orinčáková -   prečo nie sú tie 570,-€  v účtovníctve
p. Špener  - peniaze použili na stravné lístky
p. Orinčáková -  upozorňuje p. Špenera, aby sa o tom nehovorilo, že by sa mohlo hovoriť 
o trestnom čine             
Ing. Kotrady – spotreba plynu je vzhľadom na veľkú budovu tribúny primeraná
Ing. Novotný – vlhkosť (tribúna po povodni) sa najlepšie odstraňuje vykurovaním a vetraním
Mgr. Vaško – v zimných mesiacoch, kto stavia mantinely a kto robí ľadovú plochu
Ing. Malina – inštaláciu mantinelov robia pracovníci obce a o ľadovú plochu sa starajú pracovníci 
v rámci dohody o pracovnej činnosti
Mgr. Vaško – prečo túto činnosť nerobia hráči TJ Slovan
p. Špener – ľadová plocha je pre TJ stratová, osobne sa tomu venuje - na úkor rodiny, veľa hodín 
v noci robil ľad a dennodenne bol na klzisku
Mgr. Vaško – otázka, či rodičia finančne prispievajú na činnosť detí, ktoré športujú v TJ (futbal – 
prípravka) a na dopravu na zápasy, že by to malo byť v záujme rodiča, aby jeho dieťa športovalo
p. Špener  - súhlasí, aby sa vyberali na činnosť detí peniaze, že je s tým problém  a aj v súčasnej 
dobe tréner pri prípravke vyberá 5,-€ od chlapcov, aby mali na svoju činnosť a aby mohli ísť na 
nejaký turnaj, čiže deťom sa venuje
p. Grečko – upozornil na tieto slová p. Špenera, že sú to hlúposti, že na vstupnom je sklz 430,00 € 
(12.954 ,-Sk), ktoré nie sú účtovne kryté          
p. Orinčáková – v rámci spriehľadnenia príjmov a výdavkov by mala TJ Slovan Smižany prejsť pod 
správu obce
p. Svetkovský – niekedy dobrovoľníci sami stavali mantinely a robili  ľad 
- návrh,  aby bola suma za elektrinu a plyn daná do rozpočtu v rovnakej výške ako v roku 2009
Ing. Zimmermannová – ako predseda odborového zväzu ZO SLOVES vyjadrila pochopenie 
k znižovaniu výdavkov, no zároveň vyjadrila nesúhlas k znižovaniu miezd. Zamestnanci plnia 
úlohy vysoko nad rámec svojich pracovných povinností, na úkor osobného voľna, je problém 
vyčerpať vysoký počet nadčasových hodín a ako aj staré dovolenky. Tento problém sa z roka na 
rok preklápa. Poukázala na nedostatok administratívnych pracovných síl v súvislosti s nárastom 
kompetencií obce.
Ing. Kotrady – suma na kultúrne služby bola v návrhu poslancov znížená, ale treba si uvedomiť, že 
kaštieľ musí v rámci zmluvy s ministerstvom vykazovať kultúrnu činnosť. Ak sa pri kontrole zistí, že 
sa kultúrna osvetová činnosť počas 5 rokov v kaštieli nerobí, obec bude musieť peniaze z dotácie 
vrátiť.
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Ing. Ertlová – ak  zamestnanci obce tvrdia, že nestíhajú plniť svoje pracovné povinnosti, prečo má 
obecný úrad týždenný pracovný čas 37,5 pracovných hodín a nie 40 hodinový, ktorý je bežný na 
Slovensku
- prístup zamestnancov niektorých oddelení k občanom je veľmi dobrý, ale z niektorých oddelení 

je problém dostať informácie
-  vyzvala obecný úrad, aby sa verejné obstarávania robili vždy tak, aby bola cena pre obec čo 

najnižšia 
Ing. Zimmermannová – pracovný čas je stanovený v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. Pri 
zverejňovaní zmlúv, verejného obstarávania je veľa technických problémov 
Ing. Novotný – obec dostala účelové prostriedky od Dr. Ing. Dezidera Štraucha, mala by  sa začať 
prístavba ZUŠ
Ing. Zekucia – list od riaditeľky ZUŠ znevažuje zámer poslancov na dostavbu ZUŠ
- obec nemá vlastné finančné prostriedky na celú prístavbu ZUŠ, preto požiadala o nenávratný 
finančný príspevok z európskych fondov - ak ho schvália, poslanci sú pripravení  okamžite zareagovať 
a schváliť všetky rozhodnutia tak, aby sa práce na dostavbe začali
- úverové zaťaženie obce je vysoké, obec je zadĺžená po uši, prostriedky, ktoré sme dali na 
kultúrny dom, boli pre túto obec veľkým sústom, 
Ing. Kotrady – úver na rekonštrukciu ZŠ Komenského je už vyrovnaný, úver na nájomné byty na ul. 
P.Suržina je zahrnutý v nájomnom, ktoré splácajú nájomníci, obec má komerčný úver, ktorý spláca. 
Hospodárenie obce sleduje aj banka, robí si vlastný audit obcí a Smižany sú jedna z troch obcí 
v rámci regiónu Sp. Nová Ves a Gelnica, ktorým neklesol úverový limit, tzn., že hospodárenie obce 
je veľmi dobré.
Mgr. Trošanová – úver je rozpočítaný do rokov budúcich a nemusí sa splatiť tento rok
Ing. Ertlová – na základe verejného obstarávania prístavbu ZUŠ bude robiť firma Širila  za sumu 
1  460 921 € pri 20% DPH, to je približne 44 miliónov Sk, tento rok sa nemôže začať stavať, lebo 
dotácia na tento projekt nie je schválená a ak začneme stavať a nedostaneme dotáciu,  budeme 
musieť celú stavbu zaplatiť z daru Dr. Štraucha (ktorý je približne vo výške 1 mil. Sk) 
a z prostriedkov obce  a na to nemáme dostatok finančných prostriedkov 
Mgr. Barabas – vyjadril prekvapenie nad neústretovosťou poslancov  realizovať dostavbu ZUŠ 
a že to vyplýva z neznalosti poslancov o práci učiteľov ZUŠ, nepoznajú učiteľov ZUŠ, nepoznajú 
ich úspechy a keď sa pôjde podľa návrhu poslancov, tak skončí platnosť stavebné povolenie 
a nebude nič a východisko tu je, lebo p. Štrauch poslal milión korún a keby poslanci boli len trošku 
ústretoví a zariskovali by a  išli do toho, ale nie - sú veľké dlhy, jeho to nezaujíma, že sú dlhy 
a chcel by vedieť, podľa čoho hodnotia poslanci ich prácu      
Mgr. Maniaková – áno, zatiaľ peniaze neboli schválené, mám prísľub od Dr. Ing. Štraucha na 
ďalšie finančné prostriedky na dostavbu ZUŠ a možno aj celý tento balík, ale keď sa p. Štrauch 
dozvedel, že je neochota začať stavať s jeho peniazmi a že zmizli v návrhu rozpočtu v 
kapitálových výdavkoch 
p. Grečko, p. Orinčáková – nie je to pravda, čo hovoríte, opýtajte sa p. ekonómky, kde sú tie 
peniaze
Mgr.Maniaková – dobre, keď nie je zo strany obce snaha začať riešiť problém dostavovať a hlavne 
odstraňovať nedostatky od roku 2004, ona nerobí nič iné len rieši nedostatky v zatekaní a pod., už 
sedem rokov a na riešenie týchto problémov  niet peniaze a keď sa o tom všetkom dozvedel p. 
Štrauch, tak povedal dosť !  a boli sľúbené ďalšie obrovské milióny a bude žiadať o vrátenie 
všetkého 
Ing. Ertlová – pýtala sa, akou formou komunikuje riaditeľka ZUŠ s Dr. Ing. Štrauchom
Mgr. Maniaková – písomne, cez nadáciu cez p. Horníka, člena nadácie
p. Ertlová – požiadala Mgr. Maniakovú, či môže predložiť  písomné stanoviská Dr. Štraucha a jeho 
nadácie k prístavbe ZUŠ 
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Mgr. Maniaková – už nie, už nie sú ochotní spolupracovať
Ing. Ertlová – veľkú zásluhu na výstavbe ZUŠ má Ing. Vrana a jeho stanovisko je také, ako nás 
všetkých, že máme stavať, ale až keď budú na to schválené  finančné prostriedky z fondov, lebo 
obec 44 miliónov Sk na prístavbu ZUŠ bez dotácie nemá, keďže p. Ing. Vrana je práve tá osoba, 
ktorá komunikuje s p. Dr. Štrauchom najviac, chceme  ho požiadať, aby celú situáciu Dr. 
Štrauchovi vysvetlil a aby sa výstavba pozastavila do tej doby, kým nebude dotácia definitívne 
schválená  
-   my sme ľuďom sľúbili, že urobíme protipovodňové opatrenia  a tie sú prioritou pre obec, 
Mgr. Maniaková – kde umiestni v septembri nových 100 žiakov 
Ing. Ertlová - nových žiakov ZUŠ navrhuje umiestniť do priestorov ZŠ Povýšenia Sv. Kríža, ZŠ 
Komenského a do Kultúrneho domu, ak pracovníci našej ZUŠ vyučujú v Harichovciach, môžu 
vyučovať aj v našich školách, ktoré sú v popoludňajších hodinách  voľné, vykúrené a poistené.  
Mgr. Vaško – stavebné povolenie je možné predĺžiť, financie od Dr. Ing. Štraucha sú uložené 
v depozite, môžu sa použiť aj na odstránenie závad v ZUŠ
p. Orinčáková – poslanci nie sú proti prístavbe ZUŠ, keď sa schvália finančné prostriedky, môže sa 
začať stavať
Ing. Kotrady – požiadať o predĺženie  platnosti stavebného povolenia sa  môže, ale každý účastník 
stavebného konania  má možnosť sa  odvolať,  môže sa stať, že stavebné povolenie stratí 
platnosť. V prípade, že bude vypísaná výzva na dotáciu, nové stavebné povolenie sa nestihne 
vybaviť, môže sa stať, že obec nebude môcť predložiť žiadosť o finančné  prostriedky 
z európskych fondov. 
Mgr. Bendíková - na vyučovanie v  priestoroch základných škôl nie sú vhodné podmienky, vzniknú 
problémy  s upratovaním
Ing. Ertlová – prečo obec začala vybavovať stavebné povolenie už začiatkom roku 2009  keď 
termín začatia stavby bol stanovený na rok 2010 
- súhlasí, že je jednoduchšie vyučovať v jednej budove, ale pýta sa, ktoré položky majú v rozpočte 
škrtnúť, aby mali 44 miliónov Sk  na ZUŠ, musíme riešiť aj iné problémy obce - povodne a pod.  
Ing. Kotrady – v roku 2009 obec dávala prvú žiadosť o európske fondy, z toho dôvodu  je stavebné 
povolenie z r. 2009 – neuspeli sme, preto sa obec uchádzala o dotáciu cez lokálnu stratégiu 
komplexného prístupu, kde sme boli úspešní. Ministerstvo malo žiadosť už iba po formálnej 
stránke odsúhlasiť- bohužiaľ, výzvy boli pozastavené.
- na protipovodňové opatrenia financie obec nemá, ale v najbližších dňoch by mala vyjsť výzva na 
finančné prostriedky z európskych fondov. Na protipovodňové škody už obec dostala 90 000 Eur, 
za ktoré sa budú opravovať lavičky. Taktiež obec získala financie za náhradu škôd z poisťovne aj 
z ministerstva.
p. Kešeľák – z diskusie vychádza, že všetci sme za dostavbu ZUŠ–máme dar od Dr. Ing.Štraucha, 
je vybavené stavebné povolenie, malo by sa začať s prístavbou ZUŠ
Ing. Rusňáková – vyučovanie detí zo ZUŠ sa dá v škole Povýšenia sv. Kríža technicky poriešiť a aj 
v prípade začatia prístavby ZUŠ,  základná škola ponúka priestory na vyučovanie, upratovanie sa 
dá vyriešiť
RNDr. Vozárová – vyučovanie žiakov  ZUŠ v základných školách sa dá zvládnuť, ale zladiť 
vyučovanie a krúžky v škole je krajné riešenie
p. Hrubiznová – prečo mal poslanec Grečko problém vysvetliť do TV Reduta, že obec je zadĺžená 
a preto sa nemôže ZUŠ dostavať
p. Grečko – bol oslovený médiami, celková diskusia o výstavbe školy je na dlhú diskusiu, jednou 
dvoma vetami by sa to neporiešilo, preto pozval zástupcu médií, ktorý mu telefonoval, na 
zasadnutie OZ, aby si vytvoril obraz, prípadne rozhovor v prestávke OZ. Keď bolo 2. zasadnutie 
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OZ, redaktor televízie Markíza oslovil p. starostu o rozhovor, p. starosta odmietol takýto rozhovor, 
je to slobodné vyjadrenie poslanca, alebo človeka, ako sa rozhodne.Rozhovor s redaktorom TV 
Reduta  neodmietol, slušne pozval redaktora na zasadnutie OZ, kde sa môže presvedčiť o celej 
situácii ZUŠ     
p. Hrubiznová – p. Szitová sa „šikovne“ vyhla stretnutiu Rady školy v ZUŠ a občanov obce 
informuje proti prístavbe ZUŠ. 
Mgr. Szitová – vysvetlila, že pozvánku na Radu školy dostala SMS správou deň pred jej 
uskutočnením, reagovala na ňu taktiež SMS správou s odôvodnením, že je na služobnej ceste. 
Práve z uvedeného dôvodu sa prekladalo aj zasadnutie Obecnej rady, ktorej je Mgr. Szitová 
členom.
Mgr. Szitová uviedla, že obvinenie p. Hrubiznovej o informáciách proti prístavbe ZUŠ je nepravdivé 
a vyzvala pani Hrubiznovú, aby zdokladovala, prípadne uviedla občanov, ktorých  informovala proti 
výstavbe ZUŠ. Pani Hrubiznová na túto výzvu nereagovala.
Mgr. Trošanová – navrhuje sumu, ktorá sa ušetrí na odmenách zamestnancov presunúť na 
dostavbu ZUŠ
Ing. Ertlová – obecný úrad stanovil, že na protipovodňové opatrenia  potrebuje sumu 3 milióny eur, 
ak obec na to dostane dotáciu od štátu, pri tejto sume potrebuje na spolufinancovanie tohto 
projektu približne 150 000,– € a  preto  poslanci navrhli úsporu na odmenách zamestnancov 
presunúť na protipovodňové opatrenia
Ing. Kotrady – protipovodňové opatrenia - v júni sa má predkladať projekt, približne po troch 
mesiacoch (september, október 2011) bude obec vedieť, či žiadosť o dotácie ministerstvo 
schválilo. Po schválení sa vypíše výberové konanie na dodávateľa stavebný prác a vyčleňovanie 
finančných prostriedkov na protipovodňové opatrenia, realizácia  aktuálna  až v  r. 2012. Tohto roku 
obec dostala 90 000,-Eur na protipovodňové opatrenia.
p. Orinčáková – čo, keď vyjde tohto roku výzva na Dom opatrovateľskej služby, jeho výstavbu 
treba pred dostavbou ZUŠ uprednostniť, 
Mgr. Vaško – aj MŠ na Ružovej ul. akútne potrebuje finančné prostriedky, ak v MŠ nevykonáme 
rekonštrukciu, môžeme ju zavrieť 
Ing. Novotný – realizácia protipovodňových prác je reálna až na budúci rok, spolufinancovanie bude 
teda potrebné až v budúcom roku 
p. Grečko – prečítal potreby MŠ Ružová na jej prevádzku – MŠ je v prevádzke 24 rokov  a doposiaľ 
v budove školy nebola prevedená žiadna rekonštrukcia a modernizácia interiéru, legislatívne nespĺňa 
podmienky prevádzky, je potrebná hlavne rekonštrukcia sociálnych zariadení detí a sociálnych 
zariadení personálu, všetky zariadenia ako WC, sprchy, batérie, umývadlá  sú v dezolátnom stave 
a po hygienickej stránke sú nevyhovujúce, dokonca ohrozujúce prevádzku školy a je potrebné 
vypracovať projekt na rekonštrukciu sociálnych zariadení školy vrátane sociálnych zariadení pre 
personál, nakoľko v oboch pavilónoch školy je jediné WC pre personál pre 14 zamestnancov a aj ten 
má pokazený splachovač, p. učiteľky zalievajú vedrom, 2 WC sú úplne nefunkčné pre poruchu 
kanalizácie. Je potrebné porovnať problém MŠ a ZUŠ a čo budeme robiť 1.9.2011, keď nám zatvoria 
MŠ, kde dáme deti. Ďalej prečítal z podkladov potreby ZUŠ a to, že ZUŠ by potrebovala divadelnú 
sálu s pódiom, oponami, osvetlením, reflektory, rekvizitáreň. Je vybudovaný Kultúrny dom, kde je 
ozvučenie za niekoľko miliónov korún, sú pre obec tak potrebné veci, ktoré už máme vybudované 
a bolo by dobré porovnať si objekty, ktoré sú v horšom stave    
Mgr. Trošanová – MŠ na Ružovej ul. sa už začala riešiť a bude sa riešiť po etapách (v prvej etape 
– soc. zariadenie),  sú na to vyčlenené finančné prostriedky
Mgr. Vaško - kanalizácia MŠ je riešená septikom, prebytočné množstvo splaškov  vyteká voľne do 
spodných vôd 
Ing. Ertlová – v minimálne v jednom pavilóne MŠ na Ružovej ul. je použitý nebezpečný stavebný 
materiál – azbest, ktorý je nevhodný pre občianske budovy
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-chceme ZUŠ, protipovodňové opatrenia aj dom dôchodcov, treba vybavovať na všetky tieto akcie 
dotácie, lebo ani jednu z  týchto stavieb nevie obec zaplatiť v plnej výške z vlastných prostriedkov
-ak budú schválené dotácie na všetky tieto projekty, obec určite nájde prostriedky na 
dofinancovanie všetkých troch projektov vo výške 5% ,a to aj keby si na to mala zobrať úver. 
Najskôr začneme stavať tú stavbu na ktorú bude najskôr schválená dotácia
- Mgr. Frankovičová – oslovila poslancov, že venujú veľké úsilie a emócie zariadeniu, ktoré je 

samostatný právny subjekt a verí, že poslanci sa budú venovať aj výstavbe Domu sociálnych 
služieb 

p. Šimek – navrhuje finančný dar od Dr. Ing. Štraucha  (aby sa nestratila jeho dôvera) uložiť na 
bankový účet, napr. na akreditív, v ktorom by p. Štrauch  podmienil  čerpanie financií iba na účel 
výstavby ZUŠ
RNDr. Vozárová – požiadala predsedu Klubu poslancov, aby jej umožnil zúčastniť sa stretnutia 
poslaneckého klubu
Ing. Kotrady – na mzdy pre zamestnancov je vyčlenená nepostačujúca suma,  bez odmien je 
potrebná suma 195 000,- Eur
Mgr. Szitová – navrhla upraviť v  rozpočte položku mzdy  sumu 191 072,-Eur
Ing. Novotný – navrhol nevyplácať odmeny poslancom, dal návrh na hlasovanie za odobranie 
odmien poslancom
Ing. Kotrady – v zásadách odmeňovania poslancov je definovaná odmena poslancov 
p. Špener – požaduje navýšiť rozpočet na činnosť TJ Slovan o 600,- Eur

Hlasovanie za navýšenie rozpočtu TJ Slovan:
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Jozef 
Svetkovský/zdržal sa , Ing. Mária Ertlová/zdržala sa, Mgr. Ivan Vaško/proti,  
Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa , p. Miroslav Grečko/zdržal sa

Ing. Malina – obec má zvýšené náklady  na školenia, kancelárske potreby a taktiež aj na 
Smižiansky hlásnik, odporúča navýšiť rozpočet v uvedených položkách 
Zamestnanci niektorých oddelení pracujú na projektoch, ktoré prinášajú obci ďalšie finančné 
prostriedky a týmto zamestnancom budeme krátiť odmeny
p. Orinčáková – na kancelársky papier treba robiť výberové konanie, cena za tlač hlásnika je 
vyššia iba keď sa prekročí 16 strán
Ing. Ertlová – požiadala obecný úrad, aby sa pripravil na používanie elektronických aukcií pri 
verejnom obstarávaní   
Mgr. Vaško – zápisnica zo stavebnej komisie bola na internetovej stránke obce neskoro 
uverejnená 
Ing. Malina a Ing. Zimmermannová – vysvetlili, prečo sa oneskorilo uverejnenie zápisnice 
(pripomienky k zápisnici boli dodané neskôr, podklady neboli v jednom súbore a ako príloha bol list 
ministerstva adresovaný Stavebnému úradu mesta Trenčín, teda netýkajúci sa obce), veľakrát 
nevie, kde má dokumenty na internetovej stánke umiestniť, nie sú označené ako prílohy 
Ing. Vaško – internetová stránka obce je neprehľadná
Ing. Ertlová – navrhuje prijať z úradu práce mladého človeka na absolvenskú prax, ktorý by 
pomohol pri zverejňovaní údajov na internetovej stránke obce a neplatila by ho obec, ale štát
Ing. Malina – obecný úrad využíva absolventov z ÚPSV a R na administratívne práce, 
zverejňovanie na internete je technicky náročnejšie 
Mgr. Szitová – informovala o konečnej úprave rozpočtu
Ing. Kotrady – úprava i v položke – knižnica -  nákup kníh
Ing. Mišíková – navrhuje lepšie technické vybavenie (používanie diaprojektoru)
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Upravené  položky rozpočtu v €
 

Mzdy verejná správa  01 116
610 001 
610 002
610 003
610 004
610 005
610 006
610 007
610 008
odmeny
životné jubileá
mzdy už vyplatené 01-04/2011  

51 600,00
29 754,00
55 848,00
20 580,00
18 708,00

1 800,00
1 100,00

280,00
2 478,00
3 352,00
5 592,00

620 Poistné a príspevky poisť. 74 839,00
633002 Výpočtová technika 
navýšenie 2 180,00
Verejný poriadok a bezpečnosť  ostáva so 
6-timi pracovníkmi (tak ako v  roku 2010)
611 Mzdy  59 800,00
620 Poistné a príspevky poisť. 21 230,00
Rozvoj obce – ostáva vo 
výške roku 2010   
637027 Dohody o vykonaní 
práce

15 000,00

Rekreačné a športové služby  642 001
Príspevok TJ 
Príspevok šachový oddiel
Príspevok stolný tenis
Príspevok obecná liga
Príspevok cezpoľný beh
Príspevok psie záprahy

20 000,00
500,00

1 000,00
250,00
300,00
300,00

Obecné kultúrne centrum
641001 Transfer 103 000,00
Knižnica, chránené pracovisko 
611 Mzdy
+ príspevok na chránenú 
dielňu ktorý bude 
narozpočtovaný po podpísaní 
zmluvy s úradom práce  11 550,00
620 Poistné a príspevky poisť. 4 268,00
Ušetrené fin. prostriedky boli presunuté na 
položku       Kapitálové výdavky 
717001 Protipovodňové 
opatrenia 70 900,00

Rozpočet obce v     programovej štruktúre  na roky 2011 – 2013  

Príjmy :  5 909 808,49 Eur
Výdavky :   5 692 965,60 Eur
Prebytok :     216 842,89 Eur
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6. Pridelenie ulíc poslancom
Mgr. Trošanová – Ružová, Jahodová, Jabloňová, Tomášovská
Mgr. Szitová – Tatranská, Krátka
p. Orinčáková – Smreková, Majkuta, Kukučínova, Štúrova
Ing. Zekucia – Hollého, Jesenského, Za kaštieľom, P. Suržina
p. Svetkovský – Pribinova, Okružná, Mojmírova, Javorová
Ing. Ertlová – Nová, Nábrežná, Brusník, Nám. M. Pajdušáka
p. Špener – Lipová, Topoľová, Agátová, Brezová, Nálepkova
Ing. Novotný – Iliašovská, Hviezdoslavova, Štefánikova, Komenského
p. Grečko – Ľ. Podjavorinskej, Staničná, Rázusova, Sládkovičova, Mlynská
Mgr. Vaško – Maša, Košiarny briežok, Záhradky, Slovenského raja
p. Horváth – Za mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná
p. Koky – Štrkovec, Poľná, Veterná
p. Mika – Rybníky, Zelená, Bystrá, Lúčna

- viď uznesenie č. 2/4/2011

7. Členovia komisií z     radov občanov  
Komisia pre podnikanie a hospodárstvo - Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Peter Vodžák,  

 p. Mária Kramárová, p. Janka Čikovská, p. Viera Aštáryová

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport : RNDr. Jana Vozárová, 
Mgr. Dana Cvengrošová, p. Viliam Štrauch, p. Richard Klubert

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

Komisia životného prostredia a verejného poriadku :  p. Jozef Slamený, p. Miroslav Olexi,  p. Peter  
Schmogner, Ing. Milan Školníček
p. Grečko – navrhol doplniť za člena komisie Ing. Vladimíra Andrassyho

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

Komisia sociálna a bytová : p. Génovéva Salajová, Mgr. Mária Palušáková, Mgr. Michal Bartoš,  
p. Alena Zubajová, p. Ľubomíra Murdžáková

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za,
 Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

Komisia finančná :  MVDr. Monika Kurucová, p. Anna Gerčáková, Ing. Šarlota Mišíková, 
Ing. Mária Poremba, Ing. Jana Pacanovská, Ing. Iveta Iľašová
Mgr. Szitová  – oznámila, že p. Juliana Neupauerová sa vzdala členstva v komisii

12



Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za,
 Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

Komisia stavebná : p. Ján Čikovský,  Mgr. Anna Šimonovičová, Ing. arch. Michal Kuvik 
Ing. Novotný  – navrhol doplniť za člena komisie Ing. Ivetu Novákovú 
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Jozef 
Svetkovský/zdržal sa, Ing. Mária Ertlová/zdržala sa, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa,  Mgr. Miroslava 
Szitová/zdržala sa,p. Miroslav Grečko/zdržal sa
-návrh neprešiel 

Hlasovanie za pôvodný návrh:
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Marcel Špener/zdržal sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdržala sa, 
p. Róbert Mika/zdržala sa, p. Jozef Koky/zdržala sa, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za
Komisia stavebná bola odsúhlasená v pôvodnom zložení.

- viď uznesenie č. 3/4/2011

8. Dodatok č.2 k     VZN č. 85 – Zásady hospodárenia a     nakladania s     majetkom   obce Smižany  
Ing. Kotrady – prečítal návrh dodatku č. 2 k VZN č. 85
Mgr. Vaško – pripomienkoval, že obyvatelia pri bytovkách sa starajú o obecnú zeleň  na vlastné 
náklady
p. Orinčáková – navrhuje zrušiť zmluvy tým obyvateľom bytoviek, ktorí platia za prenájom pozemkov
Ing. Ertlová – väčšina obyvateľov obce sa stará o obecnú zeleň (pred domami), súhlasí, aby obyvatelia 
záhradiek platili za prenájom pôdy aspoň nízku sumu preto, lebo obec nemôže dať pôdu na záhradku 
každému, kto o ňu má  záujem a  aby si títo občania po čase nevybavili vydržanie pozemku
p. Svetkovský – navrhol  pre nájom pozemkov využívaných na záhradkársku činnosť znížiť sadzbu 
nájomného z 0,20 Eur/m2/rok na 0,10 Eur/m2/rok

- viď uznesenie č. 4/4/2011

9. Stavebné pozemky
9.1. Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/19 o  výmere 85 m2 – 
druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci sa na Košiarnom 
briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3420 pre Pavla Barillu a manž. Zuzanu Barillovú,  obaja 
bytom  Za Hornádom 9/22,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 % DPH za 1 m2. Celková cena 
2 040,- €. 
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 susedného 
pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa.

- viď uznesenie č.5/4/2011

9.2. Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/19 o  výmere 85 m2 – 
druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci sa na Košiarnom 
briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3420 pre Pavla Barillu a manž. Zuzanu,  bytom  Za 
Hornádom 9/22,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 % DPH za 1 m2. Celková cena 2 040,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

-viď uznesenie č.6/4/2011
9.3. Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/10 o  výmere 121 m2 – 
druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci sa na Košiarnom 
briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3660 pre Ing. Borisa Bartalského, PhD., bytom  E. M. 
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Šoltésovej   2750/25,   Spišská  Nová  Ves  v  cene  20,-  €   +  20 %  DPH  za  1 m2.   Celková 
cena 2 904,- €. 
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.7/4/2011

9.4. Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/10 o  výmere 121 m2 – 
druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci sa na Košiarnom 
briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3660 pre Ing. Borisa Bartalského, PhD., bytom  E. M. 
Šoltésovej   2750/25,   Spišská  Nová  Ves  v  cene  20,-  €   +  20 %  DPH  za  1 m2.   Celková 
cena 2 904,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

- viď uznesenie č.8/4/2011

9.5. Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/6 o  výmere 159 m2 – 
druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci sa na Košiarnom 
briežku pri rekreačnej  chate  súp. č. 520 pre Ladislava Radvanca a manž. Alicu,  obaja bytom 
Slovenská 12/4,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 % DPH za 1 m2. Celková cena 3 816,- €. 
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.9/4/2011

9.6. Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/6 o  výmere 159 m2 – 
druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci sa na Košiarnom 
briežku pri rekreačnej  chate  súp. č. 520 pre Ladislava Radvanca a manž. Alicu,  obaja bytom 
Slovenská 12/4,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 % DPH za 1 m2. Celková cena 3 816,- €. 
Zároveň OZ ruší uznesenie č. 259/23/98.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

- viď uznesenie č.10/4/2011

9.7.  Zriadenie  záložného  práva  pre  záložného  veriteľa  Ministerstvo  dopravy,  výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, Bratislava na stavbu „Smižany –  nájomné bytové 
domy s nižším štandardom 16 b. j. – II.  etapa“, ktorá sa nachádza v k. ú. Smižany na parc. č. 
1720/119 o výmere 293 m2 - zastavané plochy a nádvoria, súp. č. 1493 a na parc. č. 1720/120 
o výmere 293 m2 - zastavané plochy a nádvoria, súp. č. 1494, obidva bytové domy sú zapísané na 
liste vlastníctva č. 1 a ich vlastníkom je Obec Smižany.
Záložnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

- viď uznesenie č.11/4/2011

9.8. Zriadenie záložného práva pre záložného veriteľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Prievozská 2/B, Bratislava k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom projektu s názvom 
„Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany“. Ide o tieto nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. 
Smižany, zapísané na liste vlastníctva    č. 1, vlastníkom je Obec Smižany :
- parc. č. C-KN 1043/14 o výmere 546 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- parc. č. C-KN 1043/15 o výmere 973 m2 – zastavané plocha a nádvoria,
- stavba súp. č. 302
Záložnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

- viď uznesenie č.12/4/2011
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10. Diskusia 

Mgr. Vaško – oboznámil prítomných s návrhom na doplnenie programového rozpočtu podľa 
pripomienok stavebnej komisie zo dňa 8.3.2011:

Program č. 1 – Plánovanie, manažment a kontrola - Audit –vynecháva sa -  keď budú zistené 
finančné náklady na personálny audit
Program č. 2 – Propagácia a marketing – teraz sa vynecháva - pre budúcnosť, keď budú finančné 
prostriedky
Program č. 3 – Interné služby obce – je zapracovaný
Program č. 3.3.- Správa a údržba majetku obce – vypadáva
Program č. 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok – treba zapracovať
Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo- je zapracovaný
Program 7.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií – je zapracovaný 
Program 7.2.- Správa a údržba verejných priestranstiev – potrebné zapracovať
Program č.9 – Vzdelávanie -  vypadáva
Program č.10 – Šport – treba zapracovať
Program 10.2. – Dotácie na šport - vynecháva sa
Program č. 15 – Administratíva – vynecháva sa 

Mgr. Vaško – v akom štádiu je oprava zničeného oplotenia na Maši pri ceste
Ing. Kotrady – bol zaslaný list na OÚ Sp. Nová Ves, že obec žiada opravu oplotenia
Ing. Ertlová – občania sa sťažujú, že sa nedá prehrať obrazový záznam zo zasadnutí OZ, 
uverejnený na internetovej stránke obce, kedy to bude vyriešené?
Ing. Malina – záznamy budú spracované v programe, ktorý umožní prehrávanie aj v počítačoch so 
slabším programovým vybavením
p. Šarišský – prečo nie  sú zahrnuté finančné prostriedky pre rómsku osadu, napr. na opravu ciest, 
ktoré sú v dezolátnom stave
p. Franko – prečo nie je asfalt na ceste Hornádskej

12.Návrh uznesení

p. Orinčáková – navrhla za člena redakčnej rady Smižianskeho hlásnika doplniť p. Branislava 
Sarňáka, Mgr. Ľudmilu Bartošovú
p. Grečko – navrhol zmeniť dátum riadnych zasadnutí OZ (kvôli uzávierke Smižianskeho hlásnika - 
zápisnica) z dňa 28.4.2011 na deň 7.4.2011 a zasadnutie OZ z dňa 23.6.2011 na deň 14.6.2011

UZNESENIE č.  1/4/2011
1.) - doplnenie členov redakčnej rady Smižianskeho hlásnika o p. Branislava Sarňáka, Mgr. 
Ľudmilu Bartošovú 
2.) - termín zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň  5.5.2011, zároveň ruší termín OZ dňa 
28.4.2011 (Uznesenie 1/4/2011)
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/zdržal sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa ,
p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  2/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za
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UZNESENIE č.  3/4/2011
Hlasovanie za zloženie komisií - schválené 

UZNESENIE č.  4/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/zdržal 
sa, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/zadržala sa,
 p. Miroslav Grečko/zdržal sa 

UZNESENIE č.  5/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  6/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za,
 Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  7/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za,
 p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  8/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  9/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č. 10/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  11/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č.  12/4/2011
Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za,
 Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za
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UZNESENIE č.  13/4/2011
Po prerokovaní v jednotlivých komisiách OZ, v obecnej rade a stanoviskách finančnej komisie 
a hlavnej kontrolórky obce podľa návrhu s príslušnými úpravami:
1. programový rozpočet obce Smižany na rok 2011 ako záväzný v príjmovej časti 
v sume 5 909 808,49 EUR a vo výdavkovej časti v sume 5 692 965,60 EUR, s prebytkom 
216 842,89 EUR
2. rozpočet obce Smižany na roky 2012 – 2013 ako orientačný
3. rozpočet príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum  v sume 103 000,0 EUR

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za,
 p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za,
 Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č. 14/4/2011
Obecnému úradu v Smižanoch upraviť zásady odmeňovania poslancov v bode 4 – zruší 
vyplácanie odmien poslancom.

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/zdržal 
sa, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za

UZNESENIE č. 15/4/2011
Obecnému úradu v Smižanoch povinnosť oznamovať členom komisie na prípravu 
a vyhodnocovanie verejného obstarávania a ponúk termín zasadania komisie najneskôr 3 
pracovné dni pred zasadaním.

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za

UZNESENIE č. 16/4/2011
Obecnému úradu v Smižanoch z dôvodu zmätočného uverejnenia na internetovej stránke obce 
zmeniť vo výzve pre zákazku „Lávky pre peších na potoku Brusník – oprava po povodniach – 
Lávka č. 1 a 3“ v bode 12 prvú vetu, ktorá bude po zmene znieť: „ Súťažné podklady spolu so 
žiadosťou o účasť v súťaži si uchádzači môžu vyžiadať písomne na adrese: Obec Smižany,  
Námestie Pajdušáka 50, 053 11 Smižany, alebo e-mailom na : baginovaocu@rup.sk najneskôr do 
4.4.2011 do 15,00 hod..“ a takto zmenenú výzvu uverejniť na stránke obce najneskôr o 10,00 hod. 
dňa 28.3.2011.

Hlasovanie :
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/zdržal sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za
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12.Záver

 Vzhľadom k tomu, že program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta 
obce poďakoval poslancom aj ďalším prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

Ing. Michal Kotrady                      
                                                                                                  starosta obce

Overovatelia zápisnice :       
              
p. Alžbeta Orinčáková

Ing. Ľudovít Novotný 
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