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Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 5.5.2011 v Smižanoch 

 
Prítomní:   12 poslancov – prezenčná listina, p. Horváth - neprítomný 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
                   Ing. Miroslav Malina - prednosta úradu 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce   
  Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník obecnej polície 

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 z predchádzajúceho OZ 

4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 

5. Dodatok č.1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smiţany 

6. Dodatok  č.1 k VZN č. 77 o vytváraní zdravého ţivotného prostredia, o ochrane verejného 

poriadku a zelene 

7. VZN č. 91 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb a ochrane 

obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 

8. VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác  

9. Návrh na vyradenie hmotného a nehmotného majetku obce 

10. Prevod správy kaštieľa a interiérového vybavenia 

11. Stavebné pozemky 

12. Návrh uznesení 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

V úvode p. starosta privítal prítomných. Oboznámil prítomných s programom zasadania, 

v ktorom navrhol, aby  bod č. 12 Diskusia nasledovala aţ za bodom č. 13 Návrh uznesení. 

Hlasovanie  za upravený program: 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Mgr. Ľudmila Trošanová, Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Mária Ertlová 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala 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,  
Ing. Mária Ertlová/zdrţal sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav 
Grečko/za  
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ivan Vaško, Ing. Ľudovít Novotný 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa ,                              
p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za 
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Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/zdrţal sa,  Mgr. Miroslava Szitová/za,  p. Miroslav  
Grečko/za  
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová 
 

3 . Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ 

 

Poslankyňa Mgr. Miroslava Szitová vyzvala hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla správu o plnení 
uznesení prijatých na predchádzajúcom zastupiteľstve.   
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Iveta Dobšinská, prečítala správu, v ktorej uviedla: 
8/3/2011  
– Obecný úrad uverejní v Smiţianskom hlásniku podpísanú zápisnicu z kaţdého zastupiteľstva. 
Zápisnica z OZ konaného dňa 24.3.2011 nebola zverejnená v Smižianskom hlásniku za mesiac apríl 
2011. (uzávierka Smižianskeho hlásnika je k 20.dňu v mesiaci) 
     Termín zverejňovania ostáva pre obecný úrad stály . 
2/1/2010 
– schválené riadne zasadnutia OZ: 28.4,23.6.,8.9.,3.11.,15.12.2011. 
– schválená zmena:  termín 28.4.2011 sa zmenil na 5.5.2011 a to z dôvodu, aby mal obecný úrad 

dostatok času na spracovanie zápisnice zo zastupiteľstva a následne jej aktuálneho zverejnenia 
v Smiţianskom hlásniku.  

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  stránke obce do 5-tich 

pracovných dní a poslancom písomne doručiť do 7 prac. dní 
Zápisnica z obecnej rady konanej 04.04.2011 – zverejnená. 
Zápisnice z komisií 

- komisia stavebná zasadala 14.4.2011 – zápisnica je  zverejnená 
- komisia život. prostredia a verejného poriadku zasadala 15.4.2011 – zápisnica je zverejnená 

6/1/2010 
Obecný úrad uverejní kaţdé pripravované verejné obstarávanie na internetovej stránke obce 
K dnešnému dňu (27.4.2011) boli  aktuálne dve výberové konania: 

1.  „Regenerácia sídel – rekonštrukcia námestia M. Pajdušáka v Smižanoch“ – zverejnená vo 
Vestníku verejného obstarávania, www.e-vestnik. sk . 

(info – Ing. Malina) 
2. Na internetovej stránke obce sú  zverejnené dve VO 
- lávky 
- hasičské hadice 

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

s odborným vzdelaním alebo poţadovanou odbornou praxou. 
Dnes (27.4.2011 hod) je na obecnom úrade zvolané stretnutie ohľadom výzvy na predloženie ponuky  
na lávky  pre peších  
8/1/2010  
– digitálny záznam (obrazový i zvukový ) z kaţdého zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie vysielať v priamom prenose a archivovať na internetovej stránke obce Smiţany. 
Zvukový záznam zo zasadnutia OZ je v poriadku. 
Podľa informácií zo strany poslancov videozáznamy sú taktiež v poriadku a občania si tieto môžu 
nerušene kedykoľvek pozrieť. 
10/1/2010 
– zverejnenie vţdy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci odpracovanom mzdu, plat alebo 

platové pomery a ďalšie finančné náleţitosti 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 Smiţanoch a ním zriadené rozpočtové organizácie, základnú školu, 

http://www.e-vestnik/
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základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So spätnou 
platnosťou šesť kalendárnych mesiacov. 

Uznesenie sa neplní. 
1/4/2011 
doplnenie členov redakčnej rady Smiţianskeho hlásnika o p. Branislava Sarňaka a Mgr. Ľudmilu 
Bartošovú 
Ani pán Sarňak ani pani Mgr. Bartošová nie sú prizvaní na zasadnutia redakčnej rady na obecný 
úrad. 
Uznesenie sa neplní. 
2/4/2011 
Pridelenie ulíc poslancom. 
3/4/2011 
Členovia komisí z radov občanov. 
4/4/2011 
bol prijatý dodatok k VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smiţany 
5 - 6/4/2011 
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku pri rekreačnej chate na Košiarnom brieţku p. Barilla  
s manţelkou Zuzanou. 

- kúpna  zmluva bola podpísaná starostom obce 
7 -8/4/2011 
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku pri rekreačnej chate na Košiarnom brieţku Ing. 
Bartalský 

- kúpna  zmluva bola podpísaná starostom obce 
9 -10/4/2011 
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku pri rekreačnej chate na Košiarnom brieţku pán 
Radvanec  

- kúpna  zmluva bola podpísaná starostom obce 
11- 12/4/2011 
Zriadenie záloţného práva veriteľa MDVaRR na stavbu „Smiţany – nájomné bytovo domy s niţším 
štandardom 16 b.j. – II etapa“ 

- záložná zmluva bola  podpísaná starostom obce 
13/4/2011 
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce v programovej štruktúre na rok 2011 a na roky 2012-
2013 orientačný rozpočet. 
Súčasťou rozpočtu obce bol rozpočet príspevkovej organizácie obce – Obecného kultúrneho centra. 
 
Pripomienky: 

Ing. Kotrady- k uzneseniu č.4/1/2010 – zmluvy, ktoré máme k dispozícii zo stavebného 

i ekonomického oddelenia sa zverejňujú. V marci bol zakúpený skener, ktorý urýchľuje prácu - zmluvy 

transformuje do poţadovaného formátu pdf. Niektoré zmluvy je potrebné vyhľadať v archíve, 

postupne sa zverejnia všetky, okrem tých, ktoré uţ boli zoskartované. 

-k uzneseniu č.10/1/2010 – hlavná kontrolórka obce robila mzdovú inventúru, mala všetky mzdy 

a platové náleţitostí zamestnancov obce k dispozícii, správu predloţila i poslancom 

-k uzneseniu č.1/4/2011- redakčná rada Smiţianskeho hlásnika zatiaľ nezasadala, p.Bartošová sa 

vzdala členstva v redakčnej rade 

 

4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 

 

Ing. Kotrady – dokončenie vysprávok miestnych komunikácií (f. Brantner Nova), jednanie s riaditeľom 

správy ciest - časti ul. Slovenského raja a Tatranskej boli zaasfaltované, taktieţ bol poloţený nový 

asfaltový koberec na ul. Tatranskej smerom k Iliašovskej. V ďalších dňoch sa urobia vysprávky so 

zarezaním a následne na to sa budú dvíhať poklopy na ul. Tatranskej. Občanom ul. Tatranskej na ich 

ţiadosť o riešenie situácia na  ul. Tatranskej bola zaslaná odpoveď. Prechody pre chodcov 

a dopravné značky sa musia prerokovať s dopravným inšpektorátom. 
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-uskutočnené tri výberové konania :  

1. projekt – Protipovodňová ochrana obce Smiţany – Úprava  potoka Brusník – zúčastnili sa 4 firmy, 

jedna bola pre nesplnenie podmienok zo súťaţe vylúčená, víťaz súťaţe : firma ISPO, s cenou 

54 026,98 Eur  

2. projekt – Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na Ruţovej ul. – zúčastnili sa 2 projektanti, 

vyhrala  Projekt. kancelária Ing. Petra Švača s cenou 24 870,-Eur 

3. projekt – Lávky pre peších na potoku Brusník – oprava po povodniach – Lávka č. 1 a č.3 - 

realizácia dvoch lavičiek cez potok Brusník – o súťaţné podklady poţiadali 3 uchádzači, jeden 

nesplnil podmienky, víťaz f. IGLO s.r.o. Smiţany, s cenou 79 171,10 Eur 

- na ul. Iliašovskej realizujeme odvedenie daţďových vôd, osadzujú daţďové vpuste a potrubie 

s vyústením do Brusníka 

- na ul. Záhradky sa urobí otvorený rigol smerom od ţeleznice (f. FAJA Smiţany) 

- obec bola zaradená do programu protipovodňových opatrení, je potrebné urobiť záchytné zdrţe proti 

povodniam, urobí sa výber dodávateľ na vyčistenie potoka Brusník od nánosov 

- všetko nasvedčuje tomu, ţe pozemky na Panskom kruhu bude zrejme predávať Slovenský 

pozemkový fond, nie obec. Mal by vraj akceptovať zoznam ţiadateľov o stavebný pozemok, ktorý je 

na stavebnom oddelení na Ocú Smiţany. Od kaţdého stavebníka bude obec poţadovať finančný 

príspevok na inţinierske siete, podmienka - ak do 3 rokov stavebník nezačne stavať, bude musieť 

pozemok vrátiť. Zatiaľ však nie je oficiálne stanovisko SPF. 

- f. eurobus, s.r.o. Košice na základe hlavnej kontrolórky obce a  vzhľadom na to, ţe v mestskej 

verejnej doprave v autobusoch nebol nikto pokutovaný (191 kontrol) navrhuje nainštalovať 

v autobusoch 2 alebo 4 kamery na snímanie vydávania cestovných lístkov. Náklady na kamerový 

systém by boli zahrnuté do nákladov obce (2 kamery v cene cca 1400,-Eur a 4 kamery v cene         

cca 1800,-Eur/autobus) 

- poţiadavka na opatrovateľskú sluţbu pre p. Šefčíkovú Jiřinu 

- p. Orinčáková súhlasí s opatrovateľskou sluţbou 

- Ing. Ertlová – poslanci prostredníctvom stavebnej komisie ţiadali obecný úrad o stretnutie na úrovni 

obce ohľadom dopravnej situácie na Tatranskej ul., preloţky cesty II/53616 a Severného a juţného 

obchvatu, potrebujú informácie o doterajších rokovaniach o tejto problematike, odporúča stretnutie 

s občanmi 

Ing. Kotrady - preloţka cesty – severný obchvat (ul. Slovenského raja, poza areál PD Čingov 

Smiţany) je zapracovaná v územnom pláne, ale závisí od modernizácie ţelezničnej trate 

a finančných moţností Ţelezníc SR a Košického samosprávneho kraja (podrobnejšie v Smiţianskom 

hlásniku č. 3/2009). Problém sa môţe prejednávať na stretnutiach obecnej rady a komisií, je moţné 

zvolať i stretnutie s občanmi. (S obyvateľmi obce boli v minulosti asi štyri verejné  stretnutia za účasti 

projektantov, zástupcov samosprávneho kraja a poslancov) 

Ing. Ertlová – jednania s kompetentnými úradmi  by mali byť pred realizáciou modernizácie ţelezníc 

a diaľničného privádzača, poprosila kópiu listu t.j.  odpoveď, ktorá bola zaslaná obyvateľom ulice 

Tatranskej na ich ţiadosť o riešenie situácie na tejto komunikácii  

p.Kotradyová – za predchádzajúce 4 roky na stretnutiach s obyvateľmi obce, z Tatranskej ul. boli iba 

traja ľudia, veľká účasť obyvateľov  ul. Záhradky  

p. Grečko – bol na zasadnutí obecného zastupiteľstva v minulom období, kedy bolo z ulice Tatranskej 

asi 20 ľudí  

Mgr. Trošanová- celé sedenie skončilo tak, ţe doprava bude radšej smerovaná cez Tatranskú ul. 

p.Orinčáková – zajtra máme stretnutie s pánom ministrom dopravy a chceme ho poţiadať, aby 

pomohol riešiť túto situáciu, preto poslanci ţiadali kópiu listu 

p. Grečko – list preberali aj na komisii ţivotného prostredia a verejného poriadku, tá doporučuje 

obecnej rade a obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie, čo sa týka výstavby prechodov pre 

chodcov, vybudovania chodníka na ul. Komenského 
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- odporúča jednanie so Slovenskou správou ciest o osadení dopravnej značky so zákazom odbočenia 

z ul. Tatranskej na ul. Staničná vozidlám nad 3,5t  

- v zápisnici z obecnej rady sú podnety z komisie ŢPaVP zobrané iba na vedomie 

Ing. Kotrady – keď obecná rada berie na vedomie, to znamená, ţe dané úlohy budú pridelené 

zamestnancom obecného úradu, keby obecná rada prijala nejaké iné stanovisko, bolo by  v zápisnici 

napísané 

-dopravné značky, farebné značenie prechodov pre chodcov bude prejednávané s dopravným 

inšpektorátom 

Mgr. Vaško -  poslanci by mali byť informovaní, kto zo zamestnancov dostal úlohu a kedy ju vyrieši 

Ing. Kotrady - stretnutie s Ing. Lukáčom sa uskutoční na budúci týţdeň, následne bude informovaná 

obecná rada 

p. Grečko – podľa jeho názoru treba situáciu riešiť obratom 

 

 5. Dodatok č.1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smižany 

 

Ing. Kotrady – Zásady prenájmu nebytových priestorov obce Smiţany sa menia a dopĺňajú takto: 

Článok IV.   Záverečné ustanovenia  

ods. 2 znie:  Zásady prenájmu nebytových priestorov obce Smiţany sú podrobnejším 

rozpracovaním VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Smiţany, preto sú platné vo vzájomnej súčinnosti.  

ods. 5 znie :  Dodatok č. 1 k zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smiţany bol 

schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 17/5/2011 dňa 5.5.2011. 

ods. 6 znie :  Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť  6.5.2011. 

- viď uznesenie č. 17/5/2011 
 
6. Dodatok  č.1 k VZN č. 77 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
poriadku a zelene 
 
Ing. Kotrady – VZN č. 77 sa mení a dopĺňa takto: 

§ 9 Medziľudské vzťahy  odsek 4 sa vypúšťa   

Záverečné  ustanovenia  
ods. 6 znie :  
Dodatok č. 1 k VZN č. 77 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Smiţanoch dňa 5.5.2011 

uznesením č.18/5/2011. 
ods. 7 znie : 
Dodatok č. 1 k VZN č. 77 nadobúda účinnosť 21.5.2011. 

- viď uznesenie č.18/5/2011 
 
7. VZN č. 91 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane 
obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 
 
Ing. Kotrady – oboznámil poslancov s obsahom VZN č. 91, ktoré určuje pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce Smiţany a ochranu obyvateľstva pred hlukom 

a vibráciami spôsobenými predajom v obchode a prevádzkou sluţieb. 

Poslanci navrhli zmenu VZN č. 91 v bode 5 a), aby sa v prevádzke, ktorá má zriadené exteriérové 

sedenie zmenila prevádzková doba a to v čase od 1.7. do 31.8. v piatok a sobotu od 8:00 – 23:00 

hod. a v ostatnom čase od 8:00 – 22:00 hod. 

- viď uznesenie č.19/5/2011 
 
8. VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác  
Ing. Kotrady - poslancom bol predloţený návrh VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranných prác, do ktorého je ešte treba zapracovať (do 31.12.2011) povodňové 
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plány právnických a fyzických osôb podnikateľov, ktorých objekty podnikania sa nachádzajú na území 
obce Smiţany 
- Povodie Bodvy a Hornádu ešte nemá vypracované záplavové územie (termín do 31.12.2013)   
p. Orinčáková – navrhla vyčleniť podnikateľské prevádzky povinné mať spracovaný povodňový plán 

- dala návrh na prípravu havarijného plánu povodní odborne spôsobilej osobe  

p. Svetkovský – kto schváli podnikateľovi povodňový plán záchranných prác? 

Ing. Ertlová – nie všetky podnikateľské subjekty v obci sú priamo ohrozené povodňou, treba 

skonkretizovať podnikateľov, ktorí majú mať vypracovať povodňový plán (vymedziť  jednotlivé 

prevádzky a taktieţ postihované ulice orientačnými číslami) 

- viď uznesenie č. 27/5/2011 

 

9. Návrh na vyradenie hmotného a nehmotného majetku obce 

 

Ing. Kotrady – na základe inventarizačnej komisie sa vyraďuje poškodený majetok v prevádzkach 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec. 

Jedná sa o majetok  /pracovné náradie AČ, inventár, elektrické zariadenia, ochranné pracovné  

prostriedky/  nachádzajúci sa v materských školách, školských jedálňach, hasičskej zbrojnici, 

v budove obecného úradu a obecnej polície. 

Dlhodobý  majetok  v celkovej sume  26 016,02 Eur. 

Majetok v operatívnej evidencii v celkovej sume 1 819,05 Eur. 

Mgr. Szitová – poprosila hlavnú kontrolórku o stanovisko k návrhu na vyradenie majetku 

Ing. Dobšinská – prečítala návrh na vyradenie hmotného a nehmotného majetku obce a vymenovala 

konkrétne  poškodené poloţky na vyradenie  

- na vyradenie – digitálna mapa (15-ročná) – o akú mapu sa jedná ?  

-odporúča, aby sa doloţili doklady k vyradeným poloţkám, ţe sú nepouţiteľné 

Ing. Ertlová – o aké adaptéry, nakúpené v r. 2009, ktoré sú na vyradenie sa jedná? 

-je potrebné predloţiť odborné stanovisko vyradeného dlhodobého majetku 

Mgr. Szitová – navrhuje poloţku 1819 - majetok v operatívnej evidencii vyradiť, ale dlhodobý majetok 

ešte nie 

Mgr. Vaško – navrhuje pre digitálnu mapu zistiť čo stojí predĺţenie jej licencie, alebo nájsť lacnejší 

softvér 

- viď uznesenie č. 20/5/2011 
 
10. Prevod správy kaštieľa a interiérového vybavenia 
 
Ing. Kotrady – oboznámil poslancov OZ : 
 
 ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY č. 2/2011:  
1.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – iný majetok: 
     - technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa  
       v hodnote  celkom            424 946,51 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -      21 247,33 EUR 
                                   ŠR        -      42 494,65 EUR 
                                   EFRR   -    361 204,53 EUR  
2.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – drobné stavby: 
     - pamiatkovo chránené oplotenie 
       v hodnote  celkom                       16 211,40 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -               810,57 EUR 
                                   ŠR        -            1 621,14 EUR 
                                   EFRR   -          13 779,69 EUR  
    - vodovodná prípojka 
       - v hodnote celkom                         11 426,36 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -                  571,32 EUR 



7 

 

                                   ŠR        -               1 142,64 EUR 
                                   EFRR   -               9 712,41 EUR  
    - kanalizačná prípojka 
       - v hodnote celkom                            12 232,08 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -                     611,60 EUR 
                                   ŠR        -                  1 223,21 EUR 
                                   EFRR   -                10 397,27 EUR  
3.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – inţinierske stavby: 
     - vonkajšie osvetlenie 
        - v hodnote celkom                    9 546,14 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -            477,26  EUR 
                                   ŠR        -            954,51 EUR 
                                   EFRR   -         8 113,37 EUR  
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
-viď uznesenie č.21/5/2011 

Mgr. Szitová – informovala sa či obec dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu 

Ing. Kotrady – dotácia bude obci pridelená po podpísaní dodatku k zmluve, ktorý je na Ministerstve 

výstavby a regionálneho  rozvoja 

Mgr. Szitová – zaujala ju veta v zmluve, ţe prevádzaný majetok bol vyfinancovaný MVaRR, tým,  ţe 

ministerstvo odsúhlasilo dotáciu, bola povinnosť obce poskytnúť objekt ako zálohu - zábezpeku 

Ing. Ertlová – opýtala sa, či nejaká osoba bude mať za majetok umiestnený v kaštieli hmotnú 

zodpovednosť a či sa bude dať správa kaštieľa a internetového vybavenia po schváleni OZ vrátiť do 

správy obce   

Ing. Novotný – ak ministerstvo nevyfinancuje dotáciu, kaštieľ nepôjde do správy OKC ? 

Mgr. Vaško – má obec zaplatené všetky faktúry? 

Ing. Zekucia – upozornil na  oplotenie pri kaštieli, odporúča uplatniť záruku na skorodovaný plot od 

firmy VKstav, s.r.o. Spišská Nová Ves 

Ing. Ertlová - nenašla na internete stránke obce zverejnenú zmluvu od firmy MIGI, spol. s.r.o., ani 

niektoré faktúry na linku e-Gov 

Ing. Kotrady – aby bola zmluva v súlade so  zákonom za to zodpovedá starosta, poslanci odsúhlasujú 

vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte, hmotnú zodpovednosť za majetok v kaštieli podpíše 

riaditeľka OKC, správa kaštieľa a interiérového vybavenia sa po schválení OZ môţe vrátiť do správy 

obce,  

p. Orinčáková – poslanci zodpovedajú za prijaté uznesenie 

 

ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY č. 3/2011: 

1.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie majetku: 
     Spevnené plochy a sadové úpravy (popis tvorí prílohu č. 2) 
       hodnota majetku celkom           117 520,59 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -            5 876,03 EUR 
                                   ŠR        -          11 752,06 EUR 
                                   EFRR   -          99 892,50 EUR 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
-viď uznesenie č.22/5/2011 

 
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY č. 4/2011: 

Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie:  
1. Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný: 
    a) interiérové vybavenie (rozpis v prílohe č. 2) 
       v hodnote  celkom           48 098,67 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -      2 404,93 EUR 
                                   ŠR        -      4 809,87 EUR 
                                   EFRR   -     40 833,87 EUR  
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     b) výpočtová technika (rozpis v prílohe č. 3) 
         v hodnote  celkom           5 794,29 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -        289,71 EUR 
                                   ŠR        -        579,43 EUR 
                                   EFRR   -     4 925,15 EUR  
2.) Drobný hmotný majetok: 
    a) interiérové vybavenie (rozpis v prílohe č. 2) 
       v hodnote  celkom           62 404,19 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -     9 166,85 EUR 
                                   ŠR        -     5 603,93 EUR 
                                   EFRR   -   47 633,41 EUR  
     b) výpočtová technika (rozpis v prílohe č. 3) 
         v hodnote  celkom           8 714,56 EUR 
          z toho: - zdroj: vlastné  -        435,73 EUR 
                                   ŠR        -         871,46 EUR 
                                   EFRR   -      7 407,38 EUR  
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
- viď uznesenie č.23/5/2011 
 

11.Stavebné pozemky 

 

Ing. Kotrady – pri stavebných pozemkoch je pripravený prenájom pozemku (trvale trávne porasty) 

o výmere 33 m2 pri rekreačnej chate na Košiarnom brieţku JUDr. Michalovi Bečarikovi. 

Mgr. Vaško – preberali to na stavebnej komisii – jedná sa o zámenu pozemku, ktorý má JUDr. 

Bečarik zastavaný chatou, ale ho nevlastní za pozemok, ktorý vlastní - ten by vrátil obci 

- odporúča problém znova prejednať na stavebnej komisii a na obecnej rade 

Ing. Zekucia – treba v stavebnej komisii pripraviť zámenu pozemkov a pripraviť na odsúhlasenie na 

nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

12. Diskusia 

 

Ing. Kotrady –  informoval o ţiadosti na poskytnutie finančného príspevku na zorganizovanie 

rómskeho futbalové turnaja  čerpať financie na zakúpenie dresov a futbalovej lopty 

Mgr. Vaško – ţiadal o vysvetlenie ţiadosti o navýšenie rozpočtu, prípadne obmedzenie počtu strán 

Smiţianskeho hlásnika, ako to bolo predloţené na 4. zasadnutí obecnej rady  - náklady na vydanie 

jedného čísla Smiţianskeho hlásnika v r. 2009 boli podľa zmluvy o dielo 198,-Eur bez DPH (14 strán).  

Novembrové číslo 2010, ktoré je rozsahom totoţné s novembrom 2009 stálo 785,40 EUR, vydanie 

SH 12/2010, ktoré je rozsahom väčšie len o dve čierno-biele strany stálo 1178,10 EUR a v IV/2011 

bola vyfaktúrovaná cena 1056,- Eur (v takom istom rozsahu a kvalite ako je stanovené v ZoD z r. 

2009) - prečo taký nárast ceny v roku 2010 a 2011oproti 2009? Ţiadosť o zverejnenie ZoD s firmou 

PRO GRUP, s.r.o. na roky 2010 a 2011. 

Ing. Kotrady – preveríme zmluvy a dáme na vedomie 

Ing. Ertlová – boli zverejnené faktúry za Smiţiansky hlásnik: november, december 2010 a apríl 2011, 

ale prečo neboli zverejnené faktúry za mesiace január, február a marec 2011 

Mgr. Szitová - dotaz ako často sa schádza redakčná rada Smiţianskeho hlásnika a kto ju zvoláva 

Ing. Kotrady – redakčná rada sa schádza podľa potreby 

Mgr. Szitová – navrhuje, aby 3 dni pred zaslaním Smiţianskeho hlásnika do tlače boli poslancom      

e-mailom zaslané články, ktoré sa týkajú obecného zastupiteľstva, alebo obce  

p. Holubová – p. Boţeniakovej  bol pridelený nájomný byt, v ktorom nebýva, tak prečo sa do neho 

nemôţe nasťahovať ona, keď je náhradníčka 

p. Svetkovský – osobne pôjde skontrolovať, kto obýva byt 

p. Franko – či je zahrnutá v rozpočte na rok 2012 aj oprava ul. Hornádska a chodníkov 
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- odporúča v bytovkách v rómskej osade určiť správcu 

p. Mika – rekonštrukcia ciest a chodníkov v rómskej osade (hlavne ulice Bystrá, Hornádska, Štrkovec, 

Poľná, Veterná) 

- navrhuje zahrnúť do rozpočtu na rok 2012 finančné prostriedky na presmerovanie kanálu z  ul. 

Štrkovec, na  ul. Poľnú, a taktieţ zrealizovať odtok daţďových vôd  

Ing. Ertlová – poriešiť ul. Hornádsku vyfrézovanou asfaltovou drťou, podobne ako na ul. Nová   

Ing. Kotrady – keď bude prebiehať rekonštrukcia námestia, môţe sa aj cesta na Hornádskej ul. 

vysypať asfaltovou drťou a zavalcovať  

p. Franko – poţaduje, aby sa do protipovodňového plánu obce zahrnula aj ul. Hornádska  i okolité 

ulice v blízkosti Hornádu 

Mgr. Cvengrošová – navrhuje  zriadiť v obci Zbor pre občianske záleţitosti, aby bol niekto poverený 

na vykonávanie obradov v obci  

p. Orinčáková - kultúrna komisia by mala dohodnúť, poveriť kto bude robiť obrady 

p. Grečko – 24.4.2011 bol zvolaný poslanecký deň za účelom preverenia financovania rekonštrukcie 

budovy obecnej polície. Niektoré poloţky navýšené, ceny neprimerane vysoké – interiérové dvere, 

dlaţba, vrátnik na oplotení. 

Ing. Kotrady – plastové dvere sú dobropisované, cena dlaţby je vyššia, lebo je pouţitá silnejšia 

dlaţba (parkovnie Avie) 

Mgr. Vaško - prečo neboli k faktúram doloţené aj dobropisy, ţiada predloţiť výpis z banky, ţe 

dobropisy boli vrátené a bliţšie špecifikovať poloţky 

Ing. Novotný – všetko sa dá vydokladovať, pri rekonštrukcii budovy OP prebehlo transparentné 

verejné obstarávanie, bola vybratá firma s niţšou cenovou ponukou a vyfakturované bolo iba to, čo 

sa zrealizovalo – nič naviac  

p. Svetkovský -  suma za vrátnik je prehnaná 

p. Špener – na výšku cenovej ponuky  mala reagovať výberová komisia v predchádzajúcom 

volebnom období a mala ju skontrolovať  

Ing. Kotrady – pri výberovom konaní je výberová komisia, ktorá vyberie ekonomicky najvýhodnejšiu  

cenovú ponuku, dodávateľ má v nej zahrnuté všetky poloţky, ktoré sú od neho poţadované.  Do 

cenovej ponuky  sa dá vstupovať, ale keď pri realizácii nechceme napr. plastové dvere, dodávateľ ich 

vyfakturuje,  ale následne ich dobropisuje. Kontrolovať tieto veci je úlohou hlavného kontrolóra a nie 

poslancov. Poslanci jej majú zadať úlohu, čo treba skontrolovať a z kontroly sa im predloţí správa. 

Ale bol zvolaný poslanecký kontrolný deň - nik nevie čo sa tam ide robiť, čiţe zamestnanci obecného 

úradu nevedia hneď reagovať na otázky ohľadne stavby ktorá sa realizovala pred dvomi rokmi. Keby 

vedeli, aké otázky budú, pripravili by podklady (napr. dobropisy) 

Ing. Zekucia – podnet na prešetrenie ceny dal on, vysúťaţila sa ponuka na OP, s ktorou nesúhlasí 

- nadsadená cena i pri vnútornom vybavení kultúrneho domu 

- prečo sa uzavrelo výberové konanie na dostavbu ZUŠ Smiţany, keď jedno zastupiteľstvo skončilo 

a druhé ešte nebolo 

- hlavná kontrolórka obce nech zistí koľko má obec zainvestované do projektovej dokumentácie na 

Dom sociálnych sluţieb 

Ing. Ertlová - pri zverejňovaní verejných  obstarávaní sú stanovené nevyhovujúce podmienky, ktoré 

znemoţňujú prihlásiť sa do výberového konania viacerým firmám a tým sa navyšuje obstarávacia 

cena 

Ing. Novotný – podmienky pri VO – Lavičky boli nastavené tak jednoducho, ţe sa tam mohlo nahlásiť 

aj 20 firiem, ale napriek tomu sa prihlásili iba tri  

Ing. Kotrady – pri výberovom konaní  MŠ na ul. Ruţovej obec oslovila 7 – 8 firiem, prihlásilo sa 6 

firiem. Súťaţ bola následne na to zrušená, pretoţe nebola zverejnená na www.smizany.sk.  Po 

zverejnení na internetovej stránke obce sa prihlásili 3 firmy. 

- keď sa robili vysprávky ciest, oslovili sa 3, ktoré dali ponuky -  zavesili sme súťaţ na internet, 

neprihlásila sa ani jedna firma 

http://www.smizany.sk/
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- na súťaţ na dodávku  poţiarnych hadíc, prihlásila sa jedna firma 

 p. Svetkovský – doniesol p. prednostovi ponuky firiem, ktoré sa tým zaoberajú 

 Ing. Kotrady – podľa uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo obec nemôţe urobiť prieskum 

trhu a vybrať dodávateľa, ale musí urobiť  verejné obstarávanie  na internetovej stránke  

Ing. Ertlová – poslanci 2x poţiadali obec, aby zrušila verejné obstarávanie na Lávky, lebo tam boli zlé 

podmienky 

p. Grečko – proti vysúťaţenej cene na opravu budovy obecnej polície nemá nič, ale ked bol 

vyfakturovaný zariadenie vrátnik, nech tam je 

p. Orinčáková – cena za vrátnik vysoká,  prečo sa navyšovala cena za sokel 

Ing. Zekucia – ţiada postupnosť pri vypracovaní verejných obstarávaní : vypracuje ho stavebné 

oddelenie, prejde ho stavebná komisia a potom to má schvaľovať obecná rada 

Mgr. Vaško – podmienky VO sa majú prejednať a dohodnúť sa aké tam budú na komisii a rade, za 

obsah zodpovedá osoba, ktorá je za to zodpovedná 

Ing. Baginová – pri objekte obecnej polície všetky poloţky a práce, ktoré boli vyfakturované a sa 

nerobili boli v nasledujúcich faktúrach odrátane. Všetky ostané realizácie stavieb  sú zdokladované, 

boli robené kontroly, na niektorých stavbách sa prerobilo- boli to opodstatnené náklady,  ale na 

podstatne viacerých stavbách sa ušetrilo, ani korunu nepodpísala navyše bez súhlasu starostu alebo 

poslancov 

- pri verejných obstarávaniach sa do Vestníka VO zadávajú do formulára údaje elektronicky, poslanci 

môţu do výziev  zapracovať podmienky, treba povedať aké  

Mgr. Vaško – je zle urobená cesta na Maši, cez Zelenú lávku umiestniť pre turistov upozornenia 

v iných jazykoch, koľko sa vyzbieralo peňazí na vstupnom do Slovenského raja 

Mgr. Szitová – vyčistenie vstupu do Slovenského raja, informovala sa v akom štádiu je oprava Zelenej 

lávky 

Ing. Kotrady – lávka bude upevnená lanom do skaly 

p. Grečko – nutnosť opravy  mapy (pri pošte) pre turistov, je potrebné častejšie čistiť koše na cintoríne 

a opraviť lavičku pri hrobe p. Mangeru, navrhol odstrániť lavičky v parku pri kultúrnom dome  

p. Orinčáková – zaujímala sa o výšku faktúry: otvorenie letnej turistickej sezóny 

p. Svetkovský – doplniť koše na psie exkrementy na ul. Sládkovičovej,  ul. Ľ. Podjavorinskej 

p. Franko – poprosil, aby obecná polícia častejšie kontrolovala rómsku osadu  

 

13. Návrh uznesení 

 

UZNESENIE č. 17/5/2011 

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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za 

 
UZNESENIE č. 18/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 19/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za 
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UZNESENIE č. 20/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 21/5/2011 
Hlasovanie: 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/zdrţal 
sa , p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/zdrţala sa, Ing. Mária 
Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa, 
 p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa  
 
UZNESENIE č. 22/5/2011 
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/zdrţala sa, Ing. Mária 

Ertlová/zdrţala sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav 

Grečko/zdrţal sa, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa  

 
UZNESENIE č. 23/5/2011 
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/zdrţala sa, Ing. Mária 

Ertlová/za,  Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa, 

p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa  

 
UZNESENIE č. 24/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 25/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 26/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 27/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
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UZNESENIE č. 28/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za,           
Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 29/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 30/5/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala 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, Ing. Mária Ertlová/za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 31/5/2011 
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, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
12.Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. 
 

 
 
 
 

 
 

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :        
               
 
Ing. Ľudovít Novotný  

 

Mgr. Ivan Vaško 


