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Z á p i s n i c a 

zo 6. mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.6.2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   12 poslancov – prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
                   Ing. Miroslav Malina - prednosta úradu 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce   
  Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník obecnej polície 
 
Neprítomní :  p. Jozef Koky - ospravedlnený 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Rozpočtové opatrenie č. 3 
4. Diskusia 
5. Návrh uznesení 
6. Záver 

 
1. Otvorenie 
 

6. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smižanoch otvoril a viedol Ing. Michal 
Kotrady, starosta obce Smižany. V úvode rokovania OZ starosta privítal poslancov a konštatoval, že 
na 6. zasadnutí OZ je prítomných 12 poslancov, t. zn., že obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Zároveň informoval,  že z tohto zasadnutia sa ospravedlnil poslanec p. Jozef Koky. 
Starosta obce prečítal návrh programu rokovania OZ a vyzval poslancov, aby sa k programu 
rokovania vyjadrili. Poslanec p. Miroslav Grečko  predložil starostovi obce návrh na zmenu rozpočtu - 
Rozpočtové opatrenie č. 4. Keďže poslanci k navrhovanému programu rokovania OZ nepredložili 
žiadne ďalšie doplnky ani pozmeňujúce návrhy, starosta dal za program hlasovať. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/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. Miroslav Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za 

 

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

3 . Rozpočtové opatrenie č. 3 

Ing. Michal Kotrady, starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č.3/2011, kde sa hovorí o povolenom prekročení rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to v položkách : 
 
- 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o 27 720,00 EUR 
- 0912 – transfer na ZŠ Komenského -  zvýšenie výdavkov o 27 720,00 EUR (podprogram 9.2) 
- 312001 – transfer na chránené pracovisko – zvýšenie príjmov o sumu 1 886,01 EUR 
- 08205 knižnica: 611 mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 1 397,56 EUR (podprogram 11.2) 

         620 odvody do ZP – zvýšenie o sumu 139,76 EUR (podprogram 11.2) 
         620 odvody do SP – zvýšenie o sumu 348,69 EUR (podprogram 11.2) 

- 312001 – dotácia zo ŠR – zvýšenie príjmov o sumu 91,10 EUR 
- 0840 635006 – oprava vojnových hrobov – zvýšenie výdavkov o sumu 91,10 EUR (podprogram 

12.5) 
- 292006 – z náhrad poistného plnenia – zvýšenie príjmov o sumu 1 176,73 EUR 
- 0620 717001 – protipovodňové opatrenia – zvýšenie o sumu 1 176,73 EUR (podprogram 5.3) 
- 311 – grant zvýšenie o sumu 15 000,00 EUR 
- 0620 635006 oprava poškodenej lávky – zvýšenie o sumu 15 000 EUR (podprogram 3.3) 
- 312001 – dotácia zo ŠR – zvýšenie príjmov o sumu 1 394,00 EUR 
- 10202 642002 – transfer neziskovej organizácii – zvýšenie o sumu 1 394,00 EUR 

(podprogram13.3)     
- 291008- vrátenie zrazených odvodov – zvýšenie príjmov o sumu 300,24 EUR 
- 01116 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie o sumu 150,24 EUR (podprogram 15.1) 
- 0620 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o sumu 150,00 EUR (podprogram 15.1) 
- 292006 – z náhrad poistného plnenia – zvýšenie príjmov o sumu 18 069,03 EUR 
- 0620 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie o sumu 1 390,00 EUR (podprogram 15.1) 
- 0620 635006 – údržba budov – zvýšenie o sumu 16 679,03 EUR (podprogram 15.1) 
- 223001 – vstupné z klziska – zvýšenie príjmov o sumu 1 159,00 EUR 
- 0810 637027 – dohody – zvýšenie o sumu 1 000,00 EUR (podprogram 10.1) 
- 0810 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie o sumu 159,00 EUR (podprogram 10.1) 
 
Pripomienky: 

Ing. Kotrady – informoval, že obec Smižany dostala grant od poisťovne Uniqa vo výške 10 000,00 
EUR na odstránenie následkov povodne a grant 5 000,00 EUR od ROTARY klubu (po osobnom 
rozhovore), ktoré použije na opravu poškodenej lávky v lokalite Čingov. 
- pred zasadnutím obecného zastupiteľstva sa konalo výberové konanie na dodávateľa na opravu 

Zelenej lávky - po zverejnení na internetovej stránke aj na základe odporúčania stavebnej komisie 
obec oslovila piatich podnikateľov, ktorí takéto stavby realizujú. Doručené boli dve  ponuky, z ktorých 
výberová komisia vybrala firmu IGLO, s.r.o Smižany, s cenou 22 384,34 Eur (vrátane DPH). Keďže 
Zelená lávka zabezpečuje prechod medzi našou obcou a rekreačnou oblasťou Čingov. Stavebná 
komisia odporučila, aby sa oprava lávky zrealizovala čo najskôr (termín do 15.7.2011). Zatiaľ máme 
na opravu lávky cca 15 000,-Eur, ale je ešte prísľub financií od jedného sponzora. 
Ing. Ertolvá – opýtala sa na chránené pracovisko v návrhu rozpočtového opatrenia č. 3 v bode 2 
Ing. Kotrady – chránené pracovisko je vytvorené v knižnici 
Ing. Ertlová – v bode 6 rozpočt. opatrenia č. 3 je transfer ktorej neziskovej organizácie 
Ing. Kotrady – Dom dôchodcov Nálepkovo, v ktorom máme umiestnených i našich obyvateľov, ktorým 
obec hradí oprávnené náklady 
Ing. Ertlová – ďalej v bode 6 – výdavky na všeobecný materiál sú konkrétne  pre tribúnu TJ Slovan 
Smižany, alebo všeobecne ? 
Ing. Kotrady – pre tribúnu TJ Slovan Smižany 
Ing. Ertlová – informovala sa, či postačia finančné prostriedky na vyčistenie celého potoka Brusník 
Ing. Kotrady – zatiaľ je iba odhad, koľko by vybágrovanie Brusníka malo stáť  
-p. Juraška osobne kontroluje čistenie nánosov aj vyťaženosť nákladných áut 
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Mgr. Vaško – v bode 7 rozpočtového opatrenia č. 3 – opýtal sa, či postačuje suma 150,- Eur na nákup 
bojlera a svietidiel pre reštauračné zariadenie na Čingove 
Mgr. Szitová - svietidlá neboli v požiadavke na finančnej komisii 
p. Orinčáková - obec nie je povinná zabezpečiť nákup bojlera, pretože jeho nákup je prevádzkový 
náklad prevádzkovateľa (obec je povinná zabezpečiť náklady na strechu, terasu, vodu, odpad) 
Mgr. Vaško – k bodu 8 – prečo nebolo urobené výberové konanie na opravu tribúny TJ Slovan 
Smižany 
Ing. Kotrady – tribúna TJ Slovan bola uvedená do prevádzky v r.2007, po povodni v júni min. roku 
došlo k jej poškodeniu. Keďže budova je v záruke,  opravu tribúny zrealizuje firma IGLAS, s.r.o., ktorá 
stavbu realizovala.  Finančné prostriedky na jej opravu hradí poisťovňa UNIQA. 
Mgr. Vaško – nie je dobre informovaný o prebiehajúcich a plánovaných akciách zo strany stavebného 
oddelenia  
Ing. Kotrady – treba do programu stavebnej komisie napísať požiadavky, aby  sa pracovníci 
stavebného oddelenia mohli na rokovanie pripraviť 
Mgr. Vaško - nemá informácie kedy bola ukončená tribúna, kanalizácia na Iliašovskej ulici 
-myslí si, že na opravu tribúny malo byť vyhlásené výberové konanie 
Ing. Kotrady – bola vypracovaná ponuka, koľko by mali práce na oprave tribúny stáť a následne to 
bolo s poisťovňou odkonzultované 
-na dažďovú kanalizáciu na ul. Iliašovskej bol v r. 2010 urobený výber dodávateľa, prejednávalo sa to 
na zasadnutí obecnej rady v minulom  roku 
Mgr.Vaško – v bode 8 - na aký všeobecný materiál sa použije suma 1390,-Eur ? 
Ing. Kotrady – na výmenu všetkých interiérových dverí, ktoré povodeň poškodila 
p. Grečko – na čistenie kanálových vpustí na ul. Iliašovskej bola vyčíslená suma 83,- Eur/m3 , čo je  
výrazný rozdiel v nákladoch na m3  oproti bágrovaniu nánosov v potoku Brusník  
- z financií na protipovodňové opatrenia bola časť vyčlenená na iné akcie 
Ing. Novotný – v spodnej časti Iliašovskej ul. sa vybudovala nová dažďová kanalizácia, cena za 
bágrovanie (potok Brusník) a cena za realizáciu stavby sa nedá porovnávať  
Ing. Kotrady – na protipovodňové opatrenia boli vyčlenené peniaze, ale časť z nich sa presunulo na 
Rekonštrukciu MŠ Ružová 
Mgr. Vaško – keď sa pripravoval rozpočet, kanalizácia nespadala do rozpočtu, kanálizacia mala byť 
zvlášť a nebola ani v požiadavkách zo stavebného oddelenia pri zostavovaní rozpočtu  
Ing. Kotrady – v položke protipovodňové opatrenia neboli vyšpecifikované akcie,na ktoré budú 
financie použité 
Mgr.Vaško – neplánované veci, bola to rezerva na protipovodňové opatrenia, z ktorej sa bude čerpať 
v prípade potreby 
-poprosil o 5 minútovú prestávku 
Mgr. Szitová – navrhla sumu 1176,73 Eur  (položka v bode 4) účelovo viazať na opravu poškodenej 
lávky 
-a v položke 0620635006 – znížiť sumu 15 000,00 Eur na sumu 10 000,00 Eur a od ROTARY klubu 
5000,00 Eur zahrnúť do opravy lávky až na budúcom stretnutí Obecného zastupiteľstva 
 
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3 po pripomienkovaní: 
 
1. 0560 717001 – protipovodňové opatrenia – zníženie o sumu 38 598,38 EUR (podprogram 5.3) 

0620 717001 – výstavba nových lávok – zvýšenie o sumu 38 598,38 EUR (podprogram 3.3)  
2. 0620 635006 – oprava a údržba – zníženie o sumu 40 572,72 (podprogram 15.1) 

0620 717001 – výstavba nových lávok – zvýšenie o sumu 40 572,72 EUR (podprogram 3.3)  
3. 0620 635006 – oprava a údržba budov – zníženie o sumu 6 559,66 EUR (podprogram 15.1) 

0620 716 – projekty -  zvýšenie o sumu 6 559,66 EUR (podprogram 3.3) 
4. 0560 717001 – protipovodňové opatrenia – zníženie o sumu 12 168,15 EUR (podprogram 5.3) 

0620 717001 – dažďová kanalizácia ul. Iliašovská – zvýšenie o sumu 12 168,15 EUR 
(podprogram 3.3) 

5. 0620 717002 – rekonštrukcia kaštieľa – zníženie o sumu 2 963,00 EUR (podprogram 3.3) 
0620 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie o sumu 2 963,00 EUR (podprogram 15.1) 

6. 0620 717002 – rekonštrukcia kaštieľa – zníženie o sumu 8 709,57 EUR (podprogram 3.3) 
0620 716 – projekty kaštieľ – zvýšenie o sumu 8 709,57 EUR (podprogram 3.3)  

7.  01116 637016 – povinný prídel do sociálneho fondu – zníženie o sumu 365,64 EUR (podprogram 
15.1) 
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01116 637015 – poistné – zvýšenie o sumu 365,64 EUR (podprogram 3.3) 
8. 09501 630 – transfer školské stredisko záujmovej činnosti – zníženie o sumu 5 000,00 EUR 

(podprogram 9.4) 
0912 717002 – zhotovenie prístrešku – zvýšenie o sumu 5 000,00 EUR (podprogram 9.4)  

9. 08205 633006 – knižnica všeobecný materiál – zníženie o sumu 200,00 EUR (podprogram 11.2) 
08205 633009 – knihy do knižnice – zvýšenie o sumu 200,00 EUR (podprogram 11.2) 

10. 09601 635006 – údržba budov – zníženie o sumu 100,00 EUR (podprogram 9.3) 
09601 637027 – dohody mimo pracovného času – zvýšenie o sumu 100,00 EUR (podprogram 
9.3) 

11. 09601 633006 – všeobecný materiál ŠJ Ružová – zníženie o sumu 52,00 EUR (podprogram 9.2) 
09601 635003 – oprava telekomunikačnej techniky – zvýšenie o sumu 52,00 EUR (podprogram 
9.2) 

12. 09601 637004 – všeobecné služby ŠJ Ružová – zníženie o sumu 30,00 EUR (podprogram 9.2) 
09601 637027 – dohody mimo pracovného času – zvýšenie o sumu 30,00 EUR (podprogram 9.2) 

13. 0310 633009 – knihy, noviny, časopisy  - zníženie o sumu 70,00 EUR (podprogram 5.1)  
0310 636001- prenájom budov – zvýšenie o sumu 70,00 EUR (podprogram 5.1) 

14. 0810 637002 – konkurzy a súťaže – zníženie o sumu 150,00 EUR (podprogram 10.1) 
0810 642001 – príspevok TJ Slovan – zvýšenie o sumu 150,00 EUR (podprogram 10.2)   

15. 0610 717001 – technická vybavenosť k IBV v rómskej osade – zníženie o sumu 340,00 
(podprogram 3.3) 
610  – projekt - „IBV Smižany“ – zvýšenie o sumu 340,00 (podprogram 3.3)  

16.0610 717001 – technická vybavenosť k IBV v rómskej osade – zníženie o sumu 840,00 EUR 
(podprogram 3.3) 

0610 716 – úprava Smižianskeho kanála – zvýšenie o sumu 840,00 EUR (podprogram 3.3) 
 

- hlasovanie viď uznesenie č.32/6/2011 

 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia č. 4, v ktorom sa jedná 

o zníženie položky 0610 717001 – technická vybavenosť k IBV –  o sumu 9 380,00 Eur, ktorá bude 

presunutá na  protipovodňové opatrenia (dočistenie Brusníka) –  položka 0620 717001. 

- hlasovanie viď uznesenie č.33/6/2011 

 

4. Diskusia 

Ing. Kotrady – požiadal poslancov OZ  zaradiť do rokovania na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva 
vyradenie majetku obce, ku ktorému došlo v súvislosti so začatím výstavby nákupného centra 
a likvidácie budovy – bývalej predajne mlieka. 
Mgr. Szitová – navrhla vyradenie majetku dať preveriť hlavnej kontrolórke obce  Ing. Dobšinskej 

Ing. Kotrady – poprosil poslancov, či je možné zaslať im materiál na nasledujúce zasadnutie OZ 

„Protipovodňový plán obce“ v elektronickej podobe, nakoľko jeho obsah činí pribl. 60 strán 

Mgr. Szitová – poprosila poslancov, aby  zahlasovali zmenu člena finančnej komisie namiesto  

p. Iľašovej jej manžel p. Iľaš 

p. Grečko – požiadal náčelníka Obecnej polície Ing. Mgr. Prostejovského, aby na konci školského 

roku obecná polícia dozerala na bezpečnosť žiakov pre prechádzaní cez prechody pre chodcov 

 

5. Návrh uznesení 

 

UZNESENIE č. 32/6/2011 

Hlasovanie: 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/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. Miroslav Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za 
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UZNESENIE č. 33/6/2011 

Hlasovanie: 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/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. Miroslav Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 

UZNESENIE č. 34/6/2011 

Hlasovanie: 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/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. Miroslav Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 

7. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     
       
p. Marcel Špener 
 
p. Jozef Svetkovský 


