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Z á p i s n i c a 

zo 7. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.6.2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

________________________________________________________________ 

 
Prítomní :   13 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 :  0 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

5. Štatút obce 

6. Záverečný účet obce 

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

8. Povodňový plán obce 

9. Rozpočtové opatrenie č. 5 

10. Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2011 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011 

12. Vyradenie majetku obce 

13. Stavebné pozemky 

14. Schválenie člena finančnej komisie 

15. Nájom v nájomných bytoch 

16. Plat starostu obce 

17. Diskusia 

18. Návrh uznesení 

19. Záver 

 V úvode 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Kotrady, starosta obce  privítal 
poslancov a oboznámil ich s programom, ktorým by sa malo rokovanie riadiť. Starosta obce 
prv, neţ dal poslancom k tomu priestor, predloţil svoj návrh na doplnenie bodu č. 9, aby sa 
do neho zaradilo aj Rozpočtové opatrenie č.6, v ktorom sa jedná o povolené prekročenie 
rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona 
č. 583 / 2004 Z. z. Je tu zahrnuté navýšenie príjmu – grant od ROTARY Clubu na opravu 
Zelenej lávky, navýšenie príjmu – transfér  na ZŠ Komenského ul. Na dofinancovanie 
osobných nákladov za priznané kreditové príplatky pre ZŠ Komenského od KŠÚ Košice 
a ďalej zvýšenie príjmov – vrátenie odvodov a nákup svietidiel pre reštauračné zariadenie na 
Čingove. 
Následne nato vyzval poslancov, aby sa k programu rokovania OZ vyjadrili. Poslanec p. 
Miroslav Grečko  ţiadal v mene Klubu poslancov vypustiť bod č. 5 Štatút obce, ktorý navrhol 
zaradiť do programu ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Keďţe poslanci OZ uţ 
nepredloţili ţiadne ďalšie doplnky ani pozmeňujúce návrhy, starosta dal hlasovať 
o upravenom  programe rokovania. 
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Hlasovanie za upravený program: 
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 Koky/za 
 
 
1. Otvorenie 
Starosta obce konštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, keďţe je 
prítomných 11 poslancov. Poslankyňa Mgr. Ľudmila Trošanová sa ospravedlnila, ţe kvôli 
pracovným povinnostiam príde trocha neskôr, taktieţ poslanec p. Jozef Svetkovský sa 
ospravedlnil, ţe príde neskôr. 

 

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

Uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 5.5.2011: 
17/5/2011  OZ schválilo dodatok č. 1. k Zásadám prenájmu nebyt. priestorov obce Smiţany 
18/5/2011  OZ schválilo dodatok č. 1 VZN č. 77 o vytváraní zdravého ţivotného prostredia, 
o ochrane verejného poriadku a zelene 
19/5/2011 OZ schválilo VZN č. 91 o pravidlách času predaja a ochrane obyv. pred hlukom 
20/5/2011 OZ schválilo vyradenie majetku v operatívnej evidencii k 31.5.2011 
- majetok bude z operatívnej evidencie odpísaný a fyzicky zlikvidovaný do 30.6.2011 
inf. Mgr. Daniela Valigurská – zodpovedná za evidenciu majetku 
21.22.23/5/2011  OZ schválilo bezodplatný prevod majetku – „Kaštieľ“ s interiérovým 
vybavením a záhradou na OKC Smiţany 
Zmluvy 2.3.4/2011 sú starostom obce podpísané  9.5.2011 . 
Zmluvy o prevode správy sú uverejnené bez príloh. 
24/5/2011  OZ prijalo rozpoč. opatrenie o presunutí fin. prostriedkov z protipovod.  opatrení 
na zabezpečenie projektu na rekonštrukciu MŠ Ruţová. Jedná sa o sumu 14 870,00 €. 
25/5/2011  OZ prijalo rozpoč. opatrenie o presunutí fin. prostriedkov z protipovod. opatrení 
na údrţbu ciest –  vodorovné značenie na ulici Smrekovej. Jedná sa o sumu 250,00 €. 
26/5/2011  OZ schválilo opatrovateľku pre pani Jiřinu Šefčíkovú, ktorá nastúpila  9.6.2011 
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27/5/2011 OZ prijalo uznesenie, aby povodňový plán obce bol vypracovaný podľa ulíc a čísel 
domov a aby konkretizoval okruh povinných osôb  
- v navrhovanom VZN č. 92/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác a  „protipovodňovom pláne obce“ sú zverejnené ulice na ktorých sa 
nachádzajú stavby, objekty a zariadenia, ktoré môţu byť ohrozené povodňou 

- osoby (FO,PO) s oprávnením podnikať, ak majú prevádzku al. zariadenie v tejto lokalite 
majú povinnosť vypracovať povodňový plán  

28/5/2011 OZ prijalo uznesenie, aby obecný úrad doručil tri dni pred uzávierkou poslancom 
„Smiţiansky hlásnik“ v elektr. podobe  - ak sa budú články týkať problematiky zastupiteľstva.  
Inf. pani Adamcová OcÚ – žiadne články v hlásniku č. 6 sa netýkali OZ 
29/5/2011 OZ ukladá prednostovi OcÚ v Smiţanoch zabezpečiť zasadnutie redakčnej rady.  
 Uznesenie trvá. 
30/5/201 OZ ukladá obecnému úradu v Smiţanoch predloţiť poslancovi doklady o ktoré 
poţiada, do troch dní. Uznesenie trvá. 
31/5/201 OZ ukladá obecnému úradu pripraviť pre stavebnú komisiu kompletnú 
dokumentáciu – rekonštrukcie objektu obecná polícia 
 
Z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva sa neplnia tieto uznesenia: 
4/1/2010 ( prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá  obecnému úradu v Smiţanoch zverejniť na internetovej stránke obce Smiţany do 
30.4.2011 zoskenované originály obchodných zmlúv aj s dodatkami. ktoré boli uzavreté od 
roku 2000 (zmluvy, ktoré prešli verejným obstarávaním).  
- konkrétne neuverejnená zmluva o dielo č. 2/III/2010 zo dňa 21.10.2010 
5/1/2010 (prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu, aby zápisnice zo zasadnutí Obecnej rady a zo zasadnutí 
z komisií boli uverejnené na internetovej stránke obce Smiţany do 5 pracovných dní od 
zasadnutia a písomne doručené poslancom do 7 pracovných dní 
6/1/2010  (prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu, aby kaţdé pripravované verejné obstarávanie bolo zverejnené 
na internetovej stránke obce Smiţany. 
7/1/2010  (prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu, ktorý bude zabezpečovať obstarávanie cez odborne spôsobilú 
osobu povinnosť pripraviť podklady k verejnému obstarávaniu a predloţiť ich obecnej rade 
k odsúhlaseniu. Členmi komisie na prípravu a vyhodnocovanie verejného obstarávania 
a ponúk budú poslanci OZ s odborným vzdelaním, alebo poţadovanou praxou. Na 
zabezpečenie transparentnosti je moţné vymenovať do komisie na prípravu 
a vyhodnocovanie verejného obstarávania aj ďalších poslancov bez práva vyhodnocovať 
ponuky. 
Porušenie uznesenia nastalo pri zákazkách : 

- výstavba daţďovej kanalizácie na Ulici Iliašovskej 
- oprava tribúny po povodniach 

10/1/2010  (prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu v Smiţanoch zverejniť 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 vykonávajúcich práve 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, základnú umeleckú 
školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So spätnou platnosťou šesť 
kalendárnych mesiacov. 
13/4/2010 (prijaté 24.3.2011) – rozpočet v položke mzdy  
čerpanie  k 31.3.2011 je nad rámec schváleného rozpočtu 

- 002 31,43 %, 001 27,34 %, kniţnica  30,35 % 
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15/4/2011(prijaté 24.3.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu v Smiţanoch povinnosť oznamovať členom komisie na prípravu 
a vyhodnocovanie verejného obstarávania a ponúk termín zasadania komisie najneskôr 3 
pracovné dni pred týmto zasadaním. 

 
Otázky: 
Ing. Ertlová – k Smiţianskemu hlásniku - nejde len o články, ktoré sa týkajú obecného 
zastupiteľstva, ale aj o zápisnicu z OZ 
Ing. Miroslav Malina – zápisnica z OZ je poslancom zasielaná automaticky 
Mgr. Ivan Vaško – informoval sa čo je to za zmluvu č.2/3/2010 
Ing. Dobšinská – zmluva sa týka ZUŠ Smiţany (s dodávateľskou firmou),  ktorá je 
zverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávania, ale nie je zverejnená na internetovej 
stránke obce 
Ing. Ertlová – je tá zmluva uzavretá? 
- vo výzve bolo zverejnené, ţe zmluva nadobudne účinnosť 5 dní potom, ako budú 
schválené finančné prostriedky na prístavbu ZUŠ. Ak je zmluva uzavretá,  je v súlade 
s výzvou, v ktorej je uvedené, ţe nadobudne účinnosť aţ 5 dní potom, ako obec dostane 
finančné prostriedky z fondov? 
Ing. Novotný – je uzavretá a nadobudne účinnosť aţ potom, ako obec dostane finančné 
prostriedky, v prípade ţe obec nedostane fin. prostriedky, zmluva nie je platná 
Ing. Ertlová – je v nej uvedené, ţe  zmluva stráca platnosť ak nebude pridelená dotácia do 
štyroch rokov? 
Ing. Kotrady  - pozrieme sa na to 
Ing. Kotrady  - zápisnice z obecnej rady sú rozsiahle, dal poslancom na zváţenie predĺţiť 
časové rozpätie na ich zverejnenie. Päť dní na jej napísanie je krátka doba, následne ich 
ešte overuje hlavná kontrolórka. Navrhol dobu na doručenie zápisnice poslancom predĺţiť na 
10 dní. 
 
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
Ing. Kotrady, starosta obce  informoval o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác 
v obci: 
 
- firma LM No Limit, s.r.o pokračuje v čistení potoka Brusník od nánosov s tým, ţe by mala 
vyčistiť všetky nánosy tak, ako sme rozprávali aj na mimoriadnom zastupiteľstve.  
- lavičky cez potok Brusník podľa zmluvy o dielo s fi. IGLO, s.r.o. by mali byť zrealizované do 
konca júna 
- uskutočnilo sa výberové konanie na dodávateľa „ Oprava Zelenej lávky“  - z oslovených 6 
firiem nám dali ponuky iba dve. Víťazom konania sa stala fi.  IGLO, s.r.o. s ponukou cca 
22 000,- Eur, termín realizácie do 15.7.2011 (na základe jednania s dodávateľom sa budú 
snaţiť práce ukončiť do začiatku júla) 
- ROTARY klub vyčlenil na opravu Zelenej lávky sumu 4 700,-Eur 
- na 6. mimoriadnom zasadnutí OZ bolo na opravu odsúhlasených 10 000,- Eur, je potrebné 
ešte hľadať zvyšné finančné prostriedky na opravu tejto lávky 
- pokračuje výberové konanie na „Regeneráciu sídel“, prebieha 2. kolo. Piati uchádzači 
dostali súťaţné podklady, otváranie obálok sa uskutoční dňa 7.7.2011 
- na Ministerstvo dopravy výstavby a RR boli doloţené všetky doklady, jednotlivé poloţky boli 
zavzorcované ako poţadovali, dodatok je teraz na podpise u ministra. Po podpísaní dodatku 
bude moţné začať s prácami.  
- Panský kruh - prebehlo jednanie s  riaditeľom Slovenského pozemkového fondu. Ak budú 
pozemky odsúhlasené obci, bez súhlasu Slovenského pozemkového fondu obec nemôţe 
pozemky predať tretej osobe. Slovenský pozemkový fond navrhuje, aby pozemky predával 
on - návrh na cenu: 8,3 Eur/m2 (celková plocha pozemkov cca 99 000 m2).  Kaţdý stavebník 
uzavrie zmluvu s obcou a zaplatí určitú čiastku, ktorá sa pouţije na výstavbu inţinierskych 
sietí (vodovod, kanalizáciu a cesty). 
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- 22.6.2011 sa uskutočnilo jednanie ohľadne cyklotrasy smerom zo Smiţian do Hrabušíc. 
Ing. Labuda zdarma vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti tejto trasy, následne by sa mal 
uskutočniť výber dodávateľa projekčných prác - projekt pre územné rozhodnutie, stavebné 
rozhodnutie a realizáciu. Za tieto projekty uţ bude potrebné zaplatiť. Je pripravené 
uznesenie, či obecné zastupiteľstvo súhlasí s takouto štúdiou uskutočniteľnosti, s tým aby sa 
to zapracovalo do zmien a doplnkov územného plánu obce ako verejnoprospešná stavba. 
S takouto definíciou by mal Slovenský  pozemkový  fond tieto parcely previesť bezodkladne 
do majetku obce.  
- na základe iniciatívy Komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládeţ a šport sa 
uskutočnilo rokovanie ohľadne zriadenia Centra voľného času, ktorého zriaďovateľom by 
bola obec. Pripravujú sa podklady, aby sa mohla do 30.6.2011 podať ţiadosť o zaradenie 
Centra voľného času do siete základných škôl a školských zariadení od 1.9.2011. Navýšiť 
finančné prostriedky by bolo potrebné iba na povereného štatutára Centra voľného času 
(mzda, odvody) od 1.9.2011 – 31.12.2011. Od 1.1.2012 by  uţ obec dostala finančné 
prostriedky na činnosť Centra voľného času.  
Mgr. Szitová – obecná školská komisia poţiadala p. Zimmermannovú o vyčíslenie  financií 
potrebných pre mzdu a odvody štatutára (od 1.9.2011 – 31.12.2011). Táto informácia do 
dnešného zastupiteľstva nebola spracovaná a prednesená.  Podklady sa nepripravili. 
Starosta vyzval pracovníkov obecného úradu, aby podklady počas zasadania zastupiteľstva  
pripravili. 
- ţiadosť o finančné prostriedky na protipovodňové úpravy uţ bola na Ministerstvo 
ţivotného prostredia doručená, termín realizácie je určený do 31.10.2011 
-projekt „Regulácia Brusníka“ – uskutočnilo sa jednanie s projektantom aj za účasti PD 
Čingov Smiţany. Na Brusníku sú navrhované suché poldre, ktoré projektant navrhuje 
umiestniť i na Bystričke. Je podpísaná zmluva so Štátnym vodohospodárskym podnikom 
o prenájme tokov Brusník a Smiţiansky kanál do dňa 31.12.2027. V júli po vyhlásení výzvy 
na protipovodňové úpravy sa obec bude uchádzať o finančné prostriedky z európskych 
fondov. 
- skončil vládny audit na rekonštrukciu ZŠ Komenského, ktorý robila Správa finančnej 
kontroly, ktorá vytkla iba 3 formálne nedostatky (chyby nízkej závaţnosti - v zaúčtovaní) 
- momentálne prebieha kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu na pouţitie finančných 
prostriedkov, ktoré obec dostala na záchranné práce po povodni, taktieţ i financií, ktoré sme 
dostali z Úradu vlády SR na odstránenie škôd po povodniach 
- dnes Najvyšší kontrolný úrad začal kontrolu na technickú vybavenosť bytových 
domov niţšieho štandardu v rómskej osade, na ktorú obec dostala dotáciu v roku 2009 
(vodovod, kanalizáciu, miestnu komunikáciu) 
- prebieha poskytovanie potravinovej pomoci pre dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi. 
Tí, ktorí spĺňajú stanovené kritéria sa môţu prísť do 30.6.02011 dať zapísať do zoznamu. 
V dňoch od 1.7.-15.7.2011 budú potravinové balíčky (20 kg múky a 20 kg cestovín) 
vydávané občanom. 
 
Otázky: 
Ing. Ertlová – 7.7.2011 bude vybratý dodávateľ na „Regeneráciu sídiel“- s akými 
podmienkami bude podpísaná zmluva ? Nadobudne účinnosť aţ keď budú schválené 
finančné prostriedky z fondov? 
Ing. Kotrady – po výberovom konaní sa zmluva nebude uzatvárať (14-dňová lehota) - 
výberové konanie postupuje na schválenie na Košický samosprávny kraj, aţ po jeho 
odsúhlasení sa môţe podpísať zmluva. Dotácia je uţ definitívne odsúhlasená. 
Ing. Ertlová – ak pozemky na Panskom kruhu bude predávať Slovenský pozemkový fond, 
ako obec donúti ľudí, ktorí si od nich odkúpia pozemok aby s obcou uzavreli zmluvu, ktorou 
sa zaviaţu zaplatiť obci za inţinierske siete. Nemôţe sa stať, ţe niekto zaplatí za inţinierske 
siete a niekto nie – ako sa to právne ošetrí, aby všetci zaplatili? 
Ing. Kotrady – zo strany obce nedostane povolenie na pripojenie na inţinierske siete 
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Ing. Ertlová – Obec nebude mať dosť financií na výstavbu inţinierskych sietí ak niektorí 
vlastníci za ich realizáciu zaplatia a iní nie. Bolo by vhodné  jednať so Slovenským 
pozemkovým fondom, aby do zmluvy o predaji pozemkov dali podmienky, ktorými by 
majiteľov zaviazali do určitého termínu začať stavať a aby pristúpili k zmluve s obcou na 
úhradu za infraštruktúru. Jednajte s pozemkovým fondom, aby sa tieto podmienky do zmlúv 
dostali. 
Ing. Kotrady – Slovenský pozemkový fond bude mať pravdepodobne v zmluve podmienku 
začať s výstavbou do dvoch rokov, inak pozemok bude musieť byť vrátený, môţeme skúsiť 
s nimi o tom jednať. 
Ing. Novotný – bude potrebná koordinácia medzi Slov. pozemkovým fondom a obcou, aby sa 
nestalo, ţe niekto kúpi pozemok skôr, ako podpíše s obcou zmluvu o spolufinancovaní 
inţinierskych sietí 
Ing. Ertlová – navrhuje aby obidve zmluvy boli uzatvárané súčasne 
Mgr. Vaško – na dnešnom zasadnutí OZ sa malo dohodnúť, či bude uzavretá zmluva 
s dodávateľom na opravu Zelenej lávky, ale na internetovej stránke obce je uţ zmluva 
s dodávateľom zverejnená 
Ing. Kotrady - keď sa na 6. mimoriadnom zasadnutí OZ odsúhlasili finančné prostriedky na 
opravu Zelenej lávky - zmluva s dodávateľom sa uzavrela, pretoţe oprava lávky má byť 
zrealizovaná čo najskôr 
Mgr. Vaško – to znamená, ţe aké máme  finančné prostriedky? 
Ing. Kotrady – z predstavenstva poisťovne Uniqa vo výške 10 000,00 Eur a 4 700,00 Eur od 
ROTARY klubu 
Mgr. Vaško – je potrebných 22 384,34 Eur,  ostatné finančné prostriedky skade zoberieme? 
Ing. Kotrady – poslanci môţu odsúhlasiť finančné prostriedky z prebytkového rozpočtu   
Mgr. Vaško – na mimoriadnom zastupiteľstve sme sa dohodli, ţe poslanci do dnešného dňa 
nájdu spôsob odkiaľ sa finančné prostriedky na Zelenú lávku presunú. Keď sa peniaze do 
dnešného dňa nenašli, prečo bola uzatvorená zmluva 21.6.2011. 
Ing. Baginová – hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie ponúk pri otváraní obálok nepovedala, 
ţe  neprijíma ani jednu z ponúk 
Mgr. Vaško – ale taktieţ na uvedenej hodnotiacej komisii sme sa dohadovali či Zelenú lávku 
budeme robiť alebo nebudeme robiť. Z hodnotiacej komisie sme odišli s tým, ţe sa budú 
hľadať finančné prostriedky, aby sa práce mohli realizovať . O podpísaní zmluvy sa malo 
dohodnúť na zastupiteľstve, na ktorom sa mali nájsť aj finančné prostriedky. Na 
mimoriadnom zastupiteľstve sa našlo  14 700,00 Eur a dnes sa malo o tom rozhodnúť 
o ďalších finančných prostriedkoch. 
Ing. Baginová – neviem o tom 
Mgr. Szitová –  predniesla návrh, aby hlavná ekonómka obce ešte počas zasadnutia OZ 
pouvaţovala, z ktorých poloţiek by sa financie mohli na opravu Zelenej lávky presunúť 
Ing. Novotný – môţem súhlasiť s Mgr. Vaškom, to čo povedal je to tak, ale letná turistická 
sezóna uţ začala a  rýchla realizácia opravy Zelenej lávky je nevyhnutná. Pokiaľ bola zmluva 
podpísaná moţno je to v prospech veci aby sa veci diali rýchlejšie. 
Ing. Ertlová – všetci sme za to, aby sa Zelená lávka urobila, ale je treba mať najprv financie 
a tak podpisovať zmluvu.  Prečo obecný úrad vo veci lávky nekonal od 4. 6. 2010, keď bola 
lávka  zničená povodňou?  Teraz sme sa dostali do časovej tiesne. Vravíme, ţe sme oslovili 
piatich dodávateľov a len dvaja sa nám prihlásili. Ani sa im nedivím, keď v pondelok dáme 
výzvu a vo štvrtok uţ vyberáme dodávateľa a chceme, aby lávka bola o dva týţdne hotová. 
Výberové konanie malo byť urobené minulý rok v auguste a nie teraz. 
Ing. Kotrady – lebo neboli peniaze, obec nemohla zadávať projekt, keď nemala peniaze. Štát 
obci krátil podielové dane, v máji obec dostala 20 % mesačného objemu a v júli 10 %, nikto sa 
nestaral, ako sa vyfinancuje činnosť obce. Aj projekty na realizácie investičných akcií, ktoré 
boli odsúhlasené v rozpočte boli pozastavené, pretoţe neboli na to finančné prostriedky. Aj 
z toho dôvodu sa oprava Zelenej lávky nerealizovala v minulom roku. 
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Ing. Ertlová – dobre, ale v rozpočte sa navrhli peniaze na prístavbu Základnej umeleckej školy, 
a pritom sa nenavrhli  peniaze na  čistenie Brusníka a opravu Zelenej lávky, čo bolo oveľa 
dôleţitejšie. Sú nejaké priority, všetci sme za Zelenú lávku, ale sme za to, aby sa to 
v budúcnosti nerobilo všetko na poslednú chvíľu. 
Ing. Kotrady – pri príprave návrhu rozpočtu, nikdy sa nevyčleňujú finančné prostriedky do 
cudzieho majetku, ale stále iba na majetok obce, čiţe na vyčistenie Brusníka, ktorý nie je 
majetok obce sa nemohli financie vyčleniť  
Ing. Ertlová – Zelená lávka je čí majetok? Prečo sa kanalizácia na ul. Iliašovskej nedostala do 
návrhu rozpočtu, keď dodávateľ bol vybratý uţ minulý rok? To bol majetkok obce. 
Ing. Kotrady – v rozpočte sa schválili financie na protipovodňové opatrenia, čiţe i na 
kanalizáciu na ul. Iliašovskej  
Ing. Ertlová – financie na protipovodňové opatrenie obecný úrad  do návrhu rozpočtu nedal.  
Odsúhlasili sa aţ na základe poslancami navrhnutej zmeny rozpočtu. Ţiada,  aby všetky 
pripravované investičné akcie sa prejednali zapracovali do návrhu rozpočtu na ďalší rok.    
p. Orinčáková – keďţe sú peniaze v rezervnom fonde, môţe sa pripraviť rozpočtové opatrenie, 
v ktorom sa vyčlenia zvyšné financie na opravu lávky 
Ing. Kotrady – z rezervného fondu sa môţu vyčleniť prostriedky na kapitálové výdavky  
Mgr. Szitová – nepáči sa jej, ţe sa neplnia veci, na ktorých sa dohodlo, nefunguje spolupráca  
Ing. Ertlová – poţaduje, aby boli poslanci informovaní o tom, čo sa v obci pripravuje a čo sa 
robí. Stavebná komisia nebola informovaná o realizácii kanalizácie na Iliašovskej ulici. 
Ing. Kotrady – o riešení kanalizácie na ul. Iliašovskej informoval na zasadnutí obecnej rady. 
Zápisnice z OR  dostáva kaţdý poslanec - pokiaľ ich číta, tak vie do akej akcie obec ide. 
Ing. Andrassy – opýtal sa, kto na obecnom úrade pripravuje zmluvy  
p. Šarišský– opýtal sa prečo pán starosta neodpovedal na otázku či je Zelená lávka majetkom 
obce 
Ing. Kotrady – Zelená lávka je majetkom obce 
 
5. Záverečný účet obce 
Záverečný účet obce,  ako aj  správa auditora bola prejednaná na finančnej komisii. 
Poslancom bolo predloţené stanovisko Ing. Dobšinskej, hlavnej kontrolórky obce 
k záverečnému účtu obce kde odporúča : 
a) prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách samosprávy vo výške 287 650,86 EUR  pouţiť na vyrovnanie 
schodku z návratných zdrojov financovania v sume 280 274,36 EUR a  zostatok  v sume  
7 376,50 EUR  previesť do   rezervného fondu obce 

b) zisk z podnikateľskej činnosti v sume  26 486,30 EUR  previesť na účet  nerozdeleného 
zisku predchádzajúcich období 

d)  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - stratu  v sume 101 296,18 EUR previesť  na  
účet nerozdeleného zisku 

e)  prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2010 
v sume  481,80 EUR pouţiť účelovo v roku 2011 na energie.  

Mgr. Szitová – poprosila o vyjadrenie hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu.  
Ing. Dobšinská – oboznámila poslancov so svojím vyjadrením k záverečnému účtu obce. 
ktoré znie 
  Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, ale s nasledovnými podmienkami: 

1. v podnikateľskej činnosti v oblasti vodovod Čingov a v oblasti ČOV obecný úrad 
naplánuje (stredno aţ dlhodobú) koncepciu s predloţením riešenia nepriaznivej 
situácie. Jedná sa o stratu 9 225,45 € 

2. obecný úrad vyţiada z katastra výkaz zmien a vykoná potrebné úkony, aby boli 
pozemky obce riadne identifikovateľné 

3. obecný úrad bude štvrťročne obecnej rade predkladať správu o kontrole pohľadávok 
a o vymáhaní pohľadávok 

4. obecný úrad po obdrţaní dotácie za Kaštieľ bude o tejto skutočnosti okamţite 
informovať obecnú radu, ktorá príjme opatrenia k výške splátky za dlhodobý úver 
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5. obecný úrad vypracuje rozpočtový harmonogram prípravy a čerpania rozpočtu, tento 
predloţí finančnej komisii do 31.7.2011. 

Ing. Kotrady: s ohľadom na stanovisko hlavnej kontrolórky, rešpektovanie pripomienok 
finančnej komisie a správy nezávislej auditorky odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 
prerokovanie predloţeného návrhu záverečného účtu obce Smiţany za rok 2010 s výrokom 
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Otázky: 
Mgr. Vaško – opýtal sa, o aké finančné straty sa jedná pri vodovode Čingov a pri čističke 
odpadových vôd  
Ing. Kotrady – hlavne v jarných mesiacoch potrubie často praská, keďţe je plastové (chýba 
pri ňom drôt) je ťaţko zistiť miesto poruchy. Výmena celého potrubia by bola finančne 
náročná. Prebiehajú jednania s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Poprad, aby 
potrubie prešlo do ich vlastníctva. Čistička je v skúšobnej prevádzke, prebieha v nej 
mesačný odber vzoriek, je snaha vybaviť na Obvodnom úrade ţivotného prostredia  
kolaudáciu. 
RNDr. Kandrík - jedná sa o viac menej skryté poruchy - vodovod na Čingove je deravý, voda 
preteká hlavne cez spoje potrubia  
Ing. Zekucia – navrhuje, aby sa strata prerátala odberateľom podľa spotreby 
Ing. Kotrady – cenu vody pre odberateľov stanovuje regulačný úrad na základe predloţených 
nákladov 
RNDr. Kandrík – čo sa týka čističky prístup k nej je problémový, ak sa čistička trvale 
nepouţíva, baktérie vyhynú. Na čističku je napojených  pribliţne  22 chát. 
Mgr. Szitová – finančná komisia konštatuje, ţe obec je zadlţená a upozorňuje obecné 
zastupiteľstvo na stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2010 v sume: 531 040,53 Eur a stav 
daňových pohľadávok k 31.12.2010 v sume: 149 154,98 Eur. Úverové zaťaţenie obce 
k 31.12.2010 je celkom (dlhodobý úver) 1 759 274,55 €, krátkodobý úver 322 316,74 € a 
štátny fond rozvoja bývania: 336 043,63 € 
Hlasovanie za Záverečný účet obce : viď uznesenie 35/7/2011 
 
6.VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 

Ing. Kotrady – v materiáloch poslanci dostali návrh VZN č. 92 o zoznam ulíc ohrozených 

povodňami a súpisných čísiel  

Ing. Malina – zákon ustanovuje, ţe kaţdá obec musí mať vypracované VZN o povinnosti 

vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác. Termín na vypracovanie 

povodňového plánu právnických a fyzických osôb sa presunul do 31.12.2011 a jeho obsah je 

riešený vo vyhláške č. 261/2010. 

Zoznam ulíc je zostavený podľa ulíc, ktoré uţ boli povodňou zasiahnuté. 

p. Horváth – za mostom nedokáţe kanál odviesť vodu a tá odnáša so sebou zeminu 

Ing. Ertlová – otázka, či bol zoznam ulíc porovnávaný so zoznamom ţiadateľov o odškodnenie 

Ing. Malina – nekorešponduje so zoznamom ţiadateľov o odškodnenie do detailov, pretoţe sú 

v ňom zahnuté iba ulice, kde pri povodni bola povrchová voda 

Ing. Ertlová – ţiada, aby sa zoznam ulíc nedostal do zoznamu poisťovní ako záplavové územie, 

lebo by tým boli ich majitelia poškodení, niektoré domy boli zaplavené prvý krát po veľmi dlhej 

dobe a ak sa urobia protipovodňové opatrenia tak snáď aj posledný krát 

p. Orinčáková – navrhla, aby sa prijalo VZN bez zverejnenia zoznamu ulíc, aby neboli poškodení 

občania v prípade povodní a poistných udalostí 

Ing. Ertlová – navrhuje zúţiť zoznam domov 

p. Svetkovský – opýtal sa, či obec uţ má vypracovaný povodňový plán a akým spôsobom si 

fyzická alebo právnická osoba zrealizuje záchranné práce  

Ing. Malina – so základnými technickými  pomôckami, prístupnými kontaktmi , technikou 

pomôţe obec  
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Ing. Novotný – navrhuje zoznam ulíc obce korigovať na zoznam právnických a fyzických osôb, 

ktoré podnikajú 

Ing. Ertlová – navrhnime VZN tak, aby protipovodňový plán nemuseli predkladať malí 

ţivnostníci, ktorí majú v rodinných domoch sídlo, ale nevykonávajú tam podnikateľskú činnosť 

Ing. Novotný – navrhuje, aby sa vytipovali na uliciach podnikajúce subjekty a tie zapracovať do 

zoznamu 

Ing. Kotrady – poslanci sa na základe pripomienok od občanov k VZN môţu stále vrátiť 

a zmeniť ho, prípadne doplniť. Zatiaľ ho odporúča schváliť v takom znení, ako je teraz.  

Ing. Andrassy – akým spôsobom chce obec daný povodňový plán záchranných prác následne 

vyhlasovať  

Ing. Malina – zo zákona je povinnosť vypracovať VZN, povodňové plány od podnikateľov obec 

zapracováva do svojho povodňového plánu 

Ing. Ertlová – navrhuje uviesť vo  VZN ţe ide o prevádzky, alebo zariadenia, v ktorých sa 

vykonáva podnikateľská činnosť 

Ing. Novotný – zmeniť v zozname ulíc „ktoré môţu byť ohrozené povodňami“ 

Ing. Kotrady – do VZN dopísať – OZ VZN schvaľuje dňa 23.6.2011 a nadobúda účinnosť 

dňom 10.7.2011 

Hlasovanie za VZN č. 92, viď uznesenie 36/7/2011 
 

7.Povodňový plán obce 

Ing. Kotrady – je uverejnený na www.smizany.sk 

 

Pripomienky: 

Ing. Andrassy – navrhuje všetky tabuľky, grafy riešiť formou príloh k danému plánu. Zdá sa mu 

veľmi všeobecný a mal by byť konkrétny pre obec Smiţany (kedy sa vyhlási 1., 2. stupeň, aká 

bude hladina vody atď.) 

p. Svetkovský – krízová komisia obce určí a zhodnotí stupne ohrozenia 

Ing. Andrassy – všeobecná je i evakuácia 

p. Orinčáková – povodňový plán je platný v rámci celej republiky, pretoţe je to prijaté ako 

zákon. Povodňový plán obce bude pre nás VZN, ktoré máme prijaté a na základe ďalších 

správ od podnikateľov sa dopracuje (prevádzka, aké má chemické a biologické látky). 

Mgr. Trošanová – súhlasí s prijatím VZN - Povodňový plán – dopracovať ho neskôr a pripraviť 

krízový štáb 

p. Svetkovský – Okresný krízový štáb rozhoduje o biologickom a chemickom odpade 

Ing. Ertlová – dôleţité je hlavne to,  aby na hroziacu povodeň  boli občania upozornení včas. Pri 

minulej povodni občania vôbec neboli upozornení na hroziace nebezpečenstvo a to napriek 

tomu, ţe uţ boli zaplavené niektoré ulice. Aj kvôli tomu vznikli tak veľké škody.  Pri včasnom 

upozornení sme mohli vyniesť veci z pivníc.  

Ing. Malina – bol pokazený obecný rozhlas 

Ing. Ertlová – tak ste mali poţiadať faru o nepretrţité zvonenie. Niektorí občania nestačili vybrať 

ani autá z garáţí. Povodeň začala o štvrtej. 

Hlasovanie za Povodňový plán obce : viď uznesenie 37/7/2011 
 

8. Rozpočtové opatrenia č. 5 a č. 6 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5 : 

http://www.smizany.sk/
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Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:  
1. 0560 717001 – protipovodňové opatrenia – zníţenie 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 údrţba – zníţenie 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 údrţba budov – zníţenie 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 – zníţenie o sumu 12 168,15 EUR 
(podprogram 5.3) 
0620 717001 – daţďová kanalizácia ul. Iliašovská – zvýšenie o sumu 12 168,15 EUR 
(podprogram 3.3) 

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

6. 0620 717002 – rekonštrukcia kaštieľa – zníţenie 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 – zníţenie o sumu 365,64 EUR 
(podprogram 15.1) 
01116 637015 – poistné – zvýšenie o sumu 365,64 EUR (podprogram 3.3) 

8. 09501 630 – transfer školské stredisko záujmovej činnosti – zníţenie 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 – kniţnica všeobecný materiál – zníţenie o sumu 200,00 EUR 
(podprogram 11.2) 
08205 633009 – knihy do kniţnice – zvýšenie o sumu 200,00 EUR (podprogram 11.2) 

10. 09601 635006 – údrţba budov – zníţenie 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 Ruţová – zníţenie 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 sluţby ŠJ Ruţová – zníţenie 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  - zníţenie 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 súťaţe – zníţenie 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 – zníţenie o sumu 340,00 
(podprogram 3.3) 
610  – projekt - „IBV Smiţany“ – zvýšenie o sumu 340,00 (podprogram 3.3)  

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

0610 716 – úprava Smiţianskeho kanála – zvýšenie o sumu 840,00 EUR (podprogram 
3.3). 
611 Presun z poloţky rozpočtu 0560 717001 – protipovodňové opatrenia na poloţku 

0560 637004  - všeobecné sluţby v sume 14 393,47 eur (podprogram 5.3). Ide 
o presun prostriedkov z kapitálových výdavkov na beţné výdavky, ktoré sú určené 
na vyčistenie Brusníka 



 11 

612 Presun z poloţky rozpočtu 09501630 – Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ 
Komenského v sume 5000,- Eur na poloţku 0620635006 – Oprava Zelenej lávky. 

613 Presun z poloţky rozpočtu 09501642004 – Školské stredisko záujmovej činnosti pri 
ZŠ Pov. Sv. Kríţa v sume 1507,63,- Eur na poloţku 0620635006 – Oprava Zelenej 
lávky 

 

Pripomienky: 

p. Hricová – poprosila Mgr. Szitovú, aby oboznámila poslancov s návrhom, v súvislosti 

s navýšením finančných prostriedkov na financovanie rekonštrukcie Zelenej lávky  

Mgr. Szitová – ţiadala úpravu bodu č.18 – finančné prostriedky na  opravu Zelenej lávky 

-v bode č.8 – finan. prostried.– prístrešok na ZŠ Komenského a zo záujmovej činnosti ZŠ 

Povýšenia sv. Kríţa 

Mgr. Trošanová – prístrešok sa musí urobiť cez prázdniny, peniaze sa z tejto  poloţky zobrať 

nemôţu 

Mgr. Szitová – presunúť (ako pôţičku) dočasne zo školských stredísk záujmovej činnosti oboch 

škôl 

Ing. Zekucia – k bodu č. 5 - prečo obec vynakladá  na konkurzy a súťaţe toľko peňazí, keď je 

na to vyškolená pracovníčka 

Ing. Kotrady – obec má uzatvorenú zmluvu s agentúrou, ktorá pomáha pri podávaní ţiadostí 

a zabezpečovaní výberových konaní. Sú to oprávnené náklady, ktoré obec dostane od 

ministerstva naspäť. 

Mgr. Szitová – k bodu č. 13 – prenájom miesta na obecnú kameru – o aké dlhé obdobie 

prenájmu ide 

p. Hricová – prenájom kamery v obci je jednorázový – na dobu neurčitú 

p. Svetkovský – k bodu č. 16 – presun finančných prostriedkov z technickej vybavenosti 

k IBV v rómskej osade na poloţku úprava Smiţianskeho kanála 

Hlasovanie za Rozpočtové opatrenie č. 5 : viď uznesenie 38/7/2011 
 
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6 

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu návrh 
rozpočtového opatrenia: 

 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 

1. Zvýšenie príjmov na poloţke 311 – grant od Rotary klubu Spišská Nová Ves a zvýšenie 
výdavkov na poloţke rozpočtu 0620 635006 – oprava poškodenej zelenej lávky v lokalite 
Čingov o sumu      4 700,00 EUR (podprogram 3.3)  na základe listu zo dňa 22.6.2011. 
 

2. Zvýšenie príjmov na poloţke rozpočtu 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo a zvýšenie 
výdavkov na poloţke rozpočtu 0912 transfer na ZŠ Komenského ul. (podprogram 9.2) 
o sumu 1 736,00 EUR na základe Oznámenia o úprave finančných prostriedkov pre rok 
2011 z Krajského školského úradu v Košiciach na dofinancovanie osobných nákladov za 
priznané kreditové príplatky. 
 

3. Zvýšenie príjmov na poloţke 291008 - vrátenie zrazených odvodov o sumu 300,24 EUR, 
na základe kontroly Sociálnej poisťovne a zvýšenie na poloţke 01116 637012 – poplatky 
a odvody v sume 150,24 EUR (podprogram 15.1) a suma 150,00 EUR zvýšenie na 
poloţke 0620 633006 – všeobecný materiál – na nákup svietidiel pre reštauračné 
zariadenie na Čingove (podprogram 15.1). 
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Rekapitulácia rozpočtu  2011  - upravený 
rozpočet  

       + prebytok 
v  EUR Príjmy Výdavky  - schodok 

Beţný rozpočet 3 751 879,75 3 548 394,80 203 484,95 

Kapitálový 
rozpočet 2 123 623,66 1 580 992,96 542 630,70 

Finančné operácie 102 537,19 631 809,95 -529 272,76 

Spolu 5 978 040,60 5 761 197,71 216 842,89 

 
 
 
Pripomienky: 

Ing. Ertlová – k bodu č. 2 – čo sú kreditové príplatky ? 

Mgr. Trošanová – vzdelanie (kredity) pedagogických pracovníkov (na základe poţiadavky 

Krajského školského úradu), ukončené skúškou 

Hlasovanie za Rozpočtové opatrenie č. 6 : viď uznesenie 39/7/2011 
 

9.Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2011 

Poslancom bola predloţená informácia o čerpaní rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2011, 

samostatne čerpanie príjmov, výdavkov a kapitálových výdavkov. 

 

Pripomienky: 

Mgr. Szitová – poslanci mali poţiadavku na hlavnú kontrolórku obce  Ing. Dobšinskú, aby 

preverila mzdy a platy, chce počuť k tomu vyjadrenie, príp. k celému čerpaniu rozpočtu za 1.Q 

2011 

Ing. Dobšinská – poloţku mzdy a platy prezrela s hlavnou ekonómkou p. Hricovou, čerpanie 

ktoré bolo finančným oddelením  k 31.3.2011 je v poriadku. 

Ing. Kotrady – zákon o rozpočtových pravidlách samosprávy hovorí, ţe poslanci sú povinní 

prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, to znamená, ţe aj čo sa týka aj platov 

zamestnancov obce 

Mgr. Szitová – poslanci schvaľovali rozpočet, mzdy na jednotlivé strediská, poloţky boli 

prerátavané aj ekonomickým oddelením – ţiaden zákon pri schvaľovaní rozpočtu neporušili. 

Všetky nárokové zloţky platu sú rozpočtom vykryté. 

Ing. Kotrady – platové dekréty zamestnancov obce by mali byť vykryté 

Mgr. Szitová – všetky nárokové zloţky platov zamestnancov obce, sú rozpočtom vykryté. 

Poslanci urobili úpravu len čo sa týka odmien zamestnancov obecného úradu a nenárokovej 

časti platu zamestnancov obecného úradu. jedná sa o osobný príplatok a aj to len na jednom 

oddelení obecného úradu. Konkrétne je to stavebný úrad. Poslanci v minulom období 

odsúhlasili prijať pracovnú silu, aby sa riešil Falgevent, aby sa riešila individuálna bytová 

výstavby v obci. Práce sa nevykonávajú. Takto to bolo odôvodnené aj pri schvaľovaní rozpočtu. 

Nie je dôvod na iné závery k prijatému rozhodnutiu. Teraz uţ poslanci nemôţu ovplyvniť 

organizačnú štruktúru obecného úradu, ale prostredníctvom rozpočtu jasne vyjadrili svoje 

odôvodnené stanovisko. 

Ing. Kotrady – podľa môjho názoru poslanci postupovali nespravodlivo 
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10.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011 

Ing. Kotrady – plán kontrolnej činnosti dostali poslanci v písomnej forme, bol zverejnený na 

úradnej tabuli 15 dní pred schvaľovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Ing. Dobšinská – poţiadala doplniť ešte jednu úlohu, ktorá vyplynula z rokovania obecnej 

rady – jedná sa kontrolu miestnej komunikácie Maša 

Hlasovanie za Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011: viď uznesenie 
40/7/2011 
 

11.Vyradenie majetku obce 

Ing. Kotrady – v súvislosti so začatím výstavby nákupného centra došlo k potrebe vyradenia 

z evidencie majetku vypracovanej architektonickej štúdie riešenia nákupno-spoločenského 

centra a likvidácie budovy – bývalej predajne mlieka. 

 

Návrh na vyradenie majetku : 
Cena vyraďovaného majetku: 
- obstarávacia cena  
   1. Architektonická štúdia  riešenia nákupno-spoločenského centra  
       (účet 042 199) – 1 912,97 EUR 
   2. budova predajňa mlieka – účet 021 001 – 2 882,63 EUR 
 
- zostatková cena 
   1. štúdie (účet 042 199) – 1 912,97 EUR 
   2. budova predajňa mlieka – 1 400,16 EUR 
 
Pripomienky: 
p. Orinčáková – k bodu 1. – ponechať zatiaľ štúdiu, ktorú obec má vypracovanú. Ţiada, aby OcÚ 

vypracoval zoznam štúdií, ktoré vlastní obec. 

- k bodu 2. – koľko obec zaplatila za zbúranie predajne mlieka 

Ing. Kotrady -  budovu zbúrali Rómovia, obec za zbúranie nič neplatila, základy odstránila fi. 

FAJA 

Mgr. Vaško – parkovisko pri pošte je ešte stále v majetku obce? 

Ing. Kotrady – je plánované parkovisko pre pribliţne 45 áut, bude zabezpečené rozšírenie cesty, 

pozemok je vo vlastníctve investora 

Ing. Ertlová – je zabezpečené zmluvou, ţe parkovanie bude bezplatné? 

Ing. Kotrady –  podmienime, ţe  pri zriadení parkoviska sa nebude vyberať parkovné občanom, 

ktorí nepôjde nakupovať 

Ing. Dobšinská – poslanci majú predloţený zoznam majetku zo zbúranej budovy - ako sa s ním 

naloţí rozhodne obecný úrad 

Mgr. Trošanová – architektonická štúdia je situovaná na konkrétne miesto,  je uţ neupotrebiteľná 

Ing. Ertlová – Pozemok pri pošte bol odpredaný, Ako zabezpečí obec bezplatné parkovanie keď 

pozemok je teraz v súkromnom vlastníctve? Kde budú občania parkovať keď pôjdu na poštu a do 

okolitých prevádzok? Kvôli ochrane parkovania navrhuje, aby sa uzavretie zmluvy na zriadenie 

vecného bremena s AST – Ing. Sergej Špak, spol. s r. o., na inţ. siete podmienilo uzavretím 

zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou sa zabezpečí pre občanov obce bezplatné 

parkovanie na pôvodnom parkovisku. 

 

Vyradenie majetku : 

Vyradenie z majetku obce v zostatkovej hodnote ku dňu 10.6.2011: 
           Budova  Predajňa mlieka v sume 1 400,16 EUR 



 14 

Hlasovanie : viď uznesenie 41/7/2011 
12.Stavebné pozemky 

12.1.)   Zámer obce prenajať pozemok časť parc. č. C-KN 2095/1 o výmere 164 m2 na 
Košiarnom brieţku Danielovi Kurillovi, bytom Slovinky 285, Slovinky zastúpeného 
Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ 
m2/ rok v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a VZN obce Smiţany č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smiţany.  
Hlasovanie - viď uznesenie č.42/7/2011 
 
12.2.)   Prenájom pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky, zapísanej na LV č. 1 
o výmere 164 m2 na Košiarnom brieţku pri rekreačnej chate súp. č. 31659 nachádzajúcej sa 
na parc. č. C-KN 2095/9 Danielovi Kurillovi, bytom Slovinky 285, Slovinky zastúpeného 
Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ 
m2/ rok, celkom 820,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok III. 
ods. 6 písm. c), ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Smiţany. 
OZ konštatuje, ţe ak nájomcom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie - viď uznesenie č.43/7/2011 

 

12.3.)   Prenájom pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky, zapísanej na LV č. 1 
o výmere 164 m2 na Košiarnom brieţku pri rekreačnej chate súp. č. 31659 nachádzajúcej sa 
na parc. č. C-KN 2095/9 Danielovi Kurillovi, bytom Slovinky 285, Slovinky zastúpeného 
Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ 
m2/ rok, celkom 820,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
Hlasovanie - viď uznesenie č.44/7/2011 
 
12.4.)   Zámer obce predať pozemok časť parc. č. E-KN 2094/2 o výmere 45 m2  druh 
pozemku trvalé trávne porasty podľa  GP č. 36595578-16/2011  pri rekreačnej  chate  na  
Košiarnom  brieţku  JUDr. Michalovi Bečarikovi, bytom Banícka 1737/26, Spišská Nová Ves 
na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce Smiţany č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smiţany.  
Hlasovanie -viď uznesenie č.45/7/2011 

 
12.5.)   Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 
3435, podľa  GP č. 36595578-16/2011: 
- diel 1 o výmere 33 m2 , diel 2 o výmere 9 m2 , diel 3 o výmere 3 m2  spolu 45 m2  pri 
novostavbe rekreačnej chaty nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/115 na Košiarnom 
brieţku pre JUDr. Michala Bečarika, bytom Banícka 1737/26, Spišská Nová Ves na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 +  DPH, celkom 1 080,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok II.b  
ods. 9 písm. e), ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Smiţany. 
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.46/7/2011 
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12.6.)   Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 
3435, podľa  GP č. 36595578-16/2011: 
- diel 1 o výmere 33 m2 , diel 2 o výmere 9 m2 , diel 3 o výmere 3 m2  spolu 45 m2  pri 
novostavbe rekreačnej chaty nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/115 na Košiarnom 
brieţku pre JUDr. Michala Bečarika, bytom Banícka 1737/26, Spišská Nová Ves na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 +  DPH, celkom 1 080,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.47/7/2011 

 
12.7.)   Zámer obce zameniť svoj majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smiţany č. 85, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smiţany, a to pozemky zapísané na liste 
vlastníctva č. 1 parc. č. C-KN 378/2 a časť parc. č. C-KN 379 podľa geometrického plánu č. 
41688635-39/2010:  
- parc. č. C-KN 378/2 – záhrada o výmere 523 m2  (dvor pri cirkevnej škole) 
- parc. č. C-KN 378/4 – zastavané plochy o výmere 112 m2 (kotolňa pri cirk. škole)  
- parc. č. C-KN 379/5 – zastavané plochy o výmere 378 m2  (dvor pri obecnej polícii), 
spolu o výmere 1013 m2   

za pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Povýšenia Svätého Kríţa 
Smiţany zapísané na liste vlastníctva č. 746: 
- parc. č. E-KN 90004 – orná pôda o výmere 668 m2  (ul. Nová cesta okolo fary) 
- parc. č. E-KN 90002 – zastavané plochy o výmere 394 m2  (ul. Nová cesta okolo fary), 
spolu o výmere 1062 m2. Rozdiel vo výmere sa nebude vzájomne kompenzovať. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.48/7/2011 

 
12.8.)   Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na liste vlastníctva č. 1 
oddelených podľa geometrického plánu č. 41688635-39/2010 nasledovne:  
- parc. č. C-KN 378/2 – záhrada o výmere 523 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (dvor pri cirkevnej 
škole) 

- parc. č. C-KN 378/4 – zastavané plochy o výmere 112 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (kotolňa 
pri cirk. škole)  
- parc. č. C-KN 379/5 – zastavané plochy o výmere 378 m2  od parc. č. C-KN 379 (dvor pri 
obecnej polícii)  
spolu o výmere 1013 m2   

za pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Povýšenia Svätého Kríţa 
Smiţany zapísané na liste vlastníctva č. 746: 
- parc. č. E-KN 90004 – orná pôda o výmere 668 m2  (ul. Nová cesta okolo fary) 
- parc. č. E-KN 90002 – zastavané plochy o výmere 394 m2  (ul. Nová cesta okolo fary), 
spolu o výmere 1062 m2. Rozdiel vo výmere sa nebude vzájomne kompenzovať. 
OZ definuje túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok II.b  
ods. 9 písm. e),  
z dôvodu verejného záujmu. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.49/7/2011 

 
12.9.)   Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na liste vlastníctva č. 1 
oddelených podľa geometrického plánu č. 41688635-39/2010 nasledovne:  
- parc. č. C-KN 378/2 – záhrada o výmere 523 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (dvor pri cirkevnej 
škole) 

- parc. č. C-KN 378/4 – zastavané plochy o výmere 112 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (kotolňa 
pri cirk. škole)  
- parc. č. C-KN 379/5 – zastavané plochy o výmere 378 m2  od parc. č. C-KN 379 (dvor pri 
obecnej polícii)  
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pozemky vo vlastníctve obce Smiţany spolu o výmere 1013 m2  v nasledovnej cene: 
 

parcela č.   výmera  cena za m2  cena celkom bez DP 

C-KN 378/2  523   3,32 €   1 736,36 € 

C-KN 378/4  112   3,32 €      371,84 € 

C-KN 379/5  378   2,32 €      876,96 € 

Spolu            1013 m2     2 985,16 € 

za pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Povýšenia Svätého Kríţa 
Smiţany zapísané na liste vlastníctva č. 746: 
- parc. č. E-KN 90004 – orná pôda o výmere 668 m2  (ul. Nová cesta okolo fary) 
- parc. č. E-KN 90002 – zastavané plochy o výmere 394 m2  (ul. Nová cesta okolo fary), 
pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi spolu o výmere 1062 m2  v nasledovnej cene: 
parcela č.   výmera  cena za m2  cena celkom   
E-KN 90004  668   3,37 €   2 251,16 € 

E-KN 90002  394   3,38 €   1 331,72 € 

Spolu            1062 m2     3 582,88 € 

Cenový rozdiel z dôvodu uplatnenia DPH na strane obce a rozdiel vo výmere sa nebude 
vzájomne kompenzovať. 

Zámennú zmluvu uzavrie starosta obce. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.50/7/2011 

 
12.10.)   Zámer obce predať pozemok časť parcely č. E-KN 2095/1 o výmere 14 m2  podľa 
GP č. 37181726-45/2011 pri rekreačnej chate súp. č. 3615 na Košiarnom brieţku Márii 
Krajňákovej, bytom Škultétyho 1560/3, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 20,- €/ 
m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom 
znení a VZN obce Smiţany č. 85, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smiţany.  
Hlasovanie -viď uznesenie č.51/7/2011 

 
12.11.)   Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 
3435, podľa  GP č. 37181726-45/2011: diel 1 o výmere 8 m2 , diel 2 o výmere 6 m2, spolu 14 
m2  pri rekreačnej chate súp. č. 3615 nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/108 na 
Košiarnom brieţku pre Máriu Krajňákovú, bytom Škultétyho 1560/3, Spišská Nová Ves na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 336,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok II.b  
ods. 9 písm. e).  
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.52/7/2011 

           
12.12.)   Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 
3435, podľa  GP č. 37181726-45/2011: diel 1 o výmere 8 m2 , diel 2 o výmere 6 m2, spolu 14 
m2  pri rekreačnej chate súp. č. 3615 nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/108 na 
Košiarnom brieţku pre Máriu Krajňákovú, bytom Škultétyho 1560/3, Spišská Nová Ves na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 336,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.53/7/2011 
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12.13.)   Zámer obce predať pozemok časť parcely č. C-KN 2095/1 o výmere 2 m2  a  časť 
parcely č. E-KN 2094/2 o výmere 61 m2 podľa GP č. 41686187-40/2011 pri rekreačnej chate 
súp. č. 3652 na Košiarnom brieţku Liane Wall, bytom Palmerstrasse 19, Hamburg 
zastúpenej Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava  na rekreačné účely 
v cene 20,- €/ m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v platnom znení a VZN obce Smiţany č. 85, ktorým sa určujú zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Smiţany.  
Hlasovanie -viď uznesenie č.54/7/2011 

 
12.14.)   Predaj pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky zapísanej na LV č. 1, 
z ktorej sa podľa  GP č. 41686187-40/2011 oddelí nová parc. č. C-KN 2095/48 zast. plochy 
o výmere 2 m2 a časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, 
z ktorej sa oddelí diel 1 o výmere 61 m2 , spolu výmera 63 m2  pri rekreačnej chate súp. č. 
3652 nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/40 na Košiarnom brieţku pre Lianu Wall, bytom 
Palmerstrasse 19, Hamburg zastúpenú Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, 
Olcnava na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 1 512,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok II.b  
ods. 9 písm. e).  
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.55/7/2011 

 
12.15.)   Predaj pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky zapísanej na LV č. 1, 
z ktorej sa podľa  GP č. 41686187-40/2011 oddelí nová parc. č. C-KN 2095/48 zast. plochy 
o výmere 2 m2 a časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, 
z ktorej sa oddelí diel 1 o výmere 61 m2 , spolu výmera 63 m2  pri rekreačnej chate súp. č. 
3652 nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/40 na Košiarnom brieţku pre Lianu Wall, bytom 
Palmerstrasse 19, Hamburg zastúpenú Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, 
Olcnava na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 1 512,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.56/7/2011 

 
12.16.)   Zámer obce predať  pozemok parc. č. C-KN 1697/88 – orná pôda o výmere 405 m2  

v rómskej osade formou obchodnej verejnej súťaţe v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smiţany č. 85, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smiţany. Podmienky realizácie obchodnej 
verejnej súťaţe budú zverejnené na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov na 
úradnej tabuli a internetovej stránke obce. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.57/7/2011 

          
12.17.)  Uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – vstup a vjazd oprávneného 
AST – Ing. Sergej Špak, spol. s r. o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves na parc. č. C-KN 
1043/1 - zastavané plochy a na parc. č. E-KN 92331/1 - ostatné plochy počas realizácie 
stavby „Obchodné centrum Smiţany“ a pre umiestnenie inţinierskych sietí a ich 
príslušenstva - káblové rozvody VN a NN, rozvody daţďovej kanalizácie, splaškovej 
kanalizácie a ich prípojky, rozvody vody a ich prípojky, plynovodné potrubia a ich prípojky 
a ostatné inţinierske stavby v zmysle projektovej dokumentácie. Obec Smiţany ako povinný 
z vecného bremena súhlasí so zapísaním vecného bremena do katastra nehnuteľností iba 
za podmienky, ţe na pozemky p. č. KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k. u Smiţany, 
obec Smiţany bude zriadené vecné bremeno, pozostávajúce z povinnosti vlastníka parciel č. 
KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k.ú. Smiţany, obec Smiţany strpieť právo 
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neobmedzeného prechodu peši, prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami 
a neobmedzeného bezplatného parkovania motorovými a nemotorovými vozidlami na 
všetkých parcelách KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 K. ú. Smiţany, obec Smiţany. 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce.  
Hlasovanie -viď uznesenie č.58/7/2011 

 
12.18.)   Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena s AST – Ing. Sergej Špak, spol. s r. 
o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch p. č. KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k.ú. Smiţany, obec Smiţany  
pozostávajúce z povinnosti vlastníka parciel č. KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k. ú. 
Smiţany, obec Smiţany strpieť právo neobmedzeného prechodu peši, prejazdu motorovými 
a nemotorovými vozidlami a neobmedzeného bezplatného parkovania motorovými 
a nemotorovými vozidlami na všetkých parcelách KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k. 
ú. Smiţany, obec Smiţany. 
Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce. 
Hlasovanie -viď uznesenie č.59/7/2011 
 

13.Schválenie člena finančnej komisie 

Za člena finančnej komisie bol navrhnutý Ing. Jaroslav Iľaš, namiesto Ing. Ivety Iľašovej. 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
- viď uznesenie č.60/7/2011 
 

14.Nájom v nájomných bytoch 

-predĺţenie nájomnej zmluvy p. Tomášovi Dorkovi, nájomcovi nájomného bytu na ulici P. 
Surţina 67, Smiţany s týmito podmienkami: zmluva bude uzatvorená na dobu 5 mesiacov, 
t.j. do 30.9.2011. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
- viď uznesenie č.61/7/2011 
 
-nájom v nájomnom byte na ulici P. Surţina 8 p. Lýdii Grečkovej, bytom Za kaštieľom 3, 
Smiţany od 1.7.2011 na dobu 3 rokov, t.j. do 30.6.2014.  
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa 
- viď uznesenie č.62/7/2011 
 

Ing. Kotrady – predniesol návrh Štúdie na stavbu cyklistický chodník. Vypracovaný 

projektantom Ing.. Labudom s tým, ţe trasa bude zapracovaná do zmien a doplnkov  

územného plánu obce a táto stavba definovaná ako verejnoprospešná 

Ing. Ertlová – je za cyklistický chodník, ale sa pýta či sa na parcelu Slovenského 

pozemkového fondu vmestí (do šírky)  existujúca poľná cesta aj cyklistický chodník 
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Ing. Kotrady – s kaţdým uţívateľom poľnej cesty bude rokovanie, úseky po ktorých bude 

prechádzať poľnohospodárska technika budú spevnené. Kaţdá obec by sa mala finančne 

podieľať na realizácii cyklistického chodníka.  

Ing. Zekucia – s PD Čingov Smiţany bude musieť byť osobitné jednanie, bude asi potrebná 

preloţka cesty v podjazde 

Mgr. Vaško – informoval sa či bude chodník vyuţívaný aj korčuliarmi, vhodné by bolo 

umiestniť pri cyklistickom chodníku parkovisko (napr. na Jamách) 

 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
- viď uznesenie č.70/7/2011 
 

Mgr. Szitová – ţiadosť p. Šebesta – na zmenu vyuţitia pozemku na rodinnú zástavbu, čo 

bolo zapracované do návrhu územného plánu, doposiaľ sa územný plán nemenil 

-dala námietku do územného plánu, navrhuje aby sa zapracovala do uznesenia 

Ing. Baginová – námietky sú zapracované do návrhu územného plánu obce, boli 

vyhodnotené všetky poţiadavky. OÚ ţivotného prostredia vydal nesúhlasné stanovisko, 

pripravuje sa s nimi jednanie, aby sa našlo kompromisné riešenie. 

Mgr. Szitová – aký časový horizont  

Ing. Baginová – predpokladá, ţe v jeseni tohto roku 

Ing. Kotrady – opýtal sa na otázky  k uzneseniu č. 59/7/2011  

Mgr. Vaško – v uznesení 278/17/2009 sa písalo, aké má byť zriadené vecné bremeno na 

pozemky, ktoré šla obec predať Ing. Špakovi. Na liste vlastníctva k týmto pozemkom nemá 

Ing. Špak ţiadne vecné bremeno, sú uvedené iba ako záväzné podmienky zmluvy. 

Ing. Baginová – vysvetlila, ţe v zmluve je táto pripomienka zapracovaná 

Mgr. Vaško  starosta nemá právo uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena bez 

schválenia OZ, navrhuje zabezpečiť zmluvou parkovanie bez obmedzenia  

Ertlová – je potrebné zabezpečiť parkovanie občanov pred poštou , jediné riešenie je 

dodatok k zmluve o predaji pozemku 

 

15.Plat starostu obce 
Mgr. Trošanová – oboznámila poslancov, ţe zákonom č. 154/2011 Z. z. podľa §3 ods. 1 
s účinnosťou od 1.06.2011 sa  plat starostu obce Smiţany zniţuje  o 10%,  t.j.  z  2000,00 
Eur na 1800,00 Eur. Z uvedeného dôvodu predloţila návrh Obecnému zastupiteľstvu 
v Smiţanoch na zvýšenie tohto platu  o 11,5 % (t.j. 200,- Eur), t. zn. ţe plat starostu obce by 
zostal nezmenený.  
Ing. Ertlová – neplnia sa schválené uznesenia, nerešpektuje sa schválený rozpočet, 
nespláca sa istina úveru, nemáme dosť peňazí na protipovodňové opatrenia, nešetrí sa, 
napr. bolo zbytočne vyhodených pribliţne 900,– € za stanovisko JUDr. Sotolářa  k mandátu 
pána Šarišského napriek tomu, ţe sme uţ mali k tejto problematike dve bezplatné stanoviská 
Ministerstva vnútra SR, nie je správny čas na to, aby sa základný plat starostovi obce  
zvyšoval. 
Mgr. Trošanová – nemyslí si, ţe chod obecného úradu niečim zaostáva, nie je presvedčená 
o tom ţeby obecný úrad konal nehospodárne 
-funkcia starostu obnáša nielen riadenie úradu, ale i ľudí, občanov, ktorých je v obci viac ako 
8000 
p. Špener – súhlasí s Mgr. Trošanovou, v iných oveľa menších obciach ako je Ţehra, majú 
starostovia vyššie platy 
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Ing. Novotný – nehovoríme o zvyšovaní platu, ale iba o takom, aký starosta mal doteraz 
Ing. Ertlová – platy aj iných starostov sú zákonom zníţené,  je veľa schválených uznesení, 
ktoré nie sú dodrţiavané, keď budú všetky dodrţiavané, vrátime sa  k téme navýšenia platu  
Mgr. Trošanová – mnoho uznesenení je nelogických a zlých 
Ing. Ertlová – všetky schválené uznesenia sú záväzné  
Ing. Malina – nesplnené uznesenia nie sú len vinou starostu obce, ale aj mojou vinou. Nikto 
nemôţe povedať, ţe v obci sa urobilo málo, za niektoré nesplnené veci vďačí aj zníţenie 
podielových daní, povodeň min. roku. 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/zdrţal sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdrţala sa, Ing. Mária 
Ertlová/zdrţala sa, Mgr. Ivan Vaško/zdrţal sa, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa,  
p. Miroslav Grečko/zdrţal sa, p. Miroslav Horváth/zdrţal sa , p. Jozef Koky/za, p. Jozef 
Svetkovský/zdrţal sa 
 

16. Diskusia 

Mgr Szitová – oboznámila poslancov s uznesením:  
UZNESENIE č. 63/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany schvaľuje, aby sa zmluva o reklamno – propagačnej 
spolupráci s dodávateľom sluţieb: výroba a odvysielanie reportáţí vo vysielaní TV REDUTA 
vypovedala k 30.9.2011 a na ďalšie obdobie sa neuzatvárala. 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 63/7/2011 
 
Pripomienky : 

Mgr. Trošanová - vyjadrila svoj názor, ţe propagácia a reklama je pre rozvoj cestovného 
ruchu veľmi dôleţitá a keď prestaneme propagovať, zmizne obec z povedomia ľudí. 
p. Grečko - tvrdí, ţe je to iba dočasné kvôli zavádzaniu digitálneho vysielania do domácností. 
Mgr. Trošanová - uistila, ţe aj Televízia Reduta sa bude dať prijímať cez digitálne vysielanie. 
p. Grečko -  sa pýta, či Skylink, alebo Magio mu umoţní prijímať TV Reduta. 
p. Orinčáková - odpovedá, ţe áno, ak si ju dokúpi. 
Mgr. Trošanová -  poznamenala, ţe nevie odpovedať, lebo sa do techniky nevyzná. 
Pán Novotný  - navrhuje, aby sa prestalo riešiť to, ako budú ľudia sledovať TV Redutu a ďalej 
uvádza, ţe uţ dlho sa podľa neho hovorí o obci negatívne aţ na niektoré príspevky v TV 
Reduta, kde sa snaţili objektívne hodnotiť situáciu. Sám vyjadruje názor, ţe je za propagáciu 
obce TV Redutou. Apeluje na ostatných prítomných, ţe sa tvrdí, ţe chceme to najlepšie pre 
obec, mali by sme to aj propagovať. 
Mgr. Trošanová  - poznamenala, ţe podala návrh ako ušetriť a priniesla Obecnej rade 
a finančnej komisii „I“ – spišskonovoveský informátor, na ktorom chcela poukázať, ţe so 
spisovaním zápisnice súhlasí, no zápisnica nemusí byť taká dlhá a obsiahla. Tieţ 
poznamenala názor rodičov, ţe radšej budú čítať, čo sa robí v školách a škôlkach, neţ čítať 
kto čo povedal na zasadaní obecného zastupiteľstva. Navrhla, ţe peniaze ušetrené za strany 
skrátenej zápisnice v Smiţianskom hlásniku by sa mali vyuţiť na propagovanie obce. 
p.Grečko - vyjadril názor, ţe aj internetová stránka obce Smiţany by mala slúţiť na 
propagáciu a reklamu obce. Ďalej poukazuje na neaktuálne informácie o súťaţi o najkrajšiu 
zeleň v Smiţanoch a o absencii podľa neho zaujímavých úspechoch smiţianskeho 
futbalového tímu. Tvrdí, ţe vyuţívame sluţby iného poskytovateľa a sami nevyuţívame  
našu internetovú stránku obce. 
Ing. Kotrady - hovorí, ţe čo sa týka prezentovania TJ Smiţany – vykonáva sa 
prostredníctvom facebooku. 
Ing. Ertlová - poznamenala, ţe by sme mali informácie uviesť aj na internetovú stránku pre 
tých, ktorí na facebooku nie sú. 
p. Grečko - hovorí, ţe podľa sú informácie o smiţianskom futbalovom tíme prioritnejšie, neţ 
je problém týkajúci sa poslaneckého mandátu pána Šarišského, ktorý bol a je  na našej 
obecnej internetovej stránke prezentovaný 
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p. Grečko ďalej - pochválil prezentáciu  OKC, majú to spracované s prehľadom, čiţe na 
našej stránke dominuje kultúra 
Ing. Kotrady  - poznamenal, ţe sa téma odchýlila od TV Reduty k internetovaj stránke a ďalej 
informoval o zmluve s TV Reduta na rok 2011 s výpovednou lehotou 3 mesiace. Vyzýva 
poslancov,  aby si premysleli, ako sa bude propagovať obec v budúcnosti. 
p. Orinčáková - vyzvala na pokračovanie schôdzi kvôli pokročilému času. 
 
Ing. Kotrady: prečítal znenie uznesenia: 
UZNESENIE č. 64/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany ukladá obecnému úradu, aby v oblasti činnosti vodovod 
Čingov a v oblasti ČOV naplánovala stredno aţ dlhodobú stratégiu riešenia nepriaznivej 
situácie. 

Termín predloţenia koncepcie 30.9. 2011, zodpovedný prednosta OcÚ. 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 64/7/2011 

 
Pripomienky : 
Ing. Kotrady -  poznamenal, ţe bude treba vyhradiť finančné prostriedky na opravu vodovodu 
a rozpočet sa bude schvaľovať aţ budúci rok, preto sa asi ťaţko nájdu tohto roku finančné 
prostriedky, ktoré by mohli byť v zastupiteľstvom poţadovanej koncepcii zahrnuté. 
Mgr. Vaško -  rozpočet sa bude pripravovať uţ od septembra tohto roka. 
Ing. Kotrady - súhlasí, ţe sa bude pripravovať v súlade so zákonom. 
Mgr. Vaško - povedal, ţe majú odporúčanie od hlavnej kontrolórky, aby sa pripravoval 
rozpočet priebeţne. 
Ing. Zekucia - vyzval starostu na navrhnutie iného termínu na vytvorenie koncepcie. 
Ing. Kotrady - odpovedal, ţe si myslí, ţe je treba ho posunúť minimálne na 30.9.2011, aby 
sa k tomu mohla vyjadriť aj Obecná rada. 
p. Orinčáková - odvetila, ţe tento nový termín je neskorý, lebo zastupiteľstvo bude 
v septembri. 
Mgr. Trošanová - sa pýta, či ide o prvotné informácie a či sa bude v budúcom roku uvaţovať 
čo s tým vodovodom, lebo podľa nej to bude stáť veľa peňazí a tak sa bude musieť zastaviť 
všetko iné, čo by sa malo v obci spraviť. 
p. Orinčáková -  povedala, ţe si nemôţeme dovoliť stratiť kaţdý rok 10000€ a ţe si musíme 
určiť, čo je priorita. 
Ing. Kotrady - povedal, ţe obecné zastupiteľstvo schválilo predaj, alebo prenájom tohto 
majetku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Poznamenal, ţe ak obec zrekonštruuje tento 
objekt, Podtatranská vodárenská spoločnosť ho určite odkúpi za zlomok jeho ceny. 
p. Orinčáková - odpovedala, ţe sa musíme rozhodnúť, čo robiť a nemôţeme nechať tiecť 
peniaze dolu vodou. 
Ing. Kotrady - navrhol dátum na odovzdanie koncepcie 30.9.2011 
 
Ing. Kotrady -  predniesol ďalšie uznesenie na prerokovanie: 
UZNESENIE č. 65/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany ukladá obecnému úradu, štvrťročne predkladať obecnej rade 
správu o kontrole pohľadávok a správu o vymáhaní pohľadávok. 
Termín stály, zodpovedný prednosta OcÚ 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 65/7/2011 
 
Ing. Kotrady - ďalej predniesol nasledujúce uznesenie: 
UZNESENIE č. 66/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany ukladá obecnému úradu, aby vypracoval rozpočtový 
harmonogram prípravy a čerpania rozpočtu a tento do 31.7.2011 predloţí predsedníčke 
finančnej komisie Mgr. Szitovej, zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 66/7/2011 
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Ing. Kotrady – oboznámil poslancov s ďalším uznesením: 
UZNESENIE č. 67/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany ukladá obecnému úradu, aby do najbliţšej inventarizácie  
k 31.12.2011 zosúladil účtovnú evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce s katastrom 
nehnuteľností. 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 67/7/2011 
 
Pripomienky: 
Ing. Ertlová - predniesla, ţe treba poţiadať kataster o identifikáciu parciel, ktorých hranice nie 
sú jasné. Ďalej sa snaţila vysvetliť o aké parcely sa jedná. 
p. Hricová - vysvetlila, ţe boli nesúlady v práci s týmito parcelami, konkrétne s ich výmerou. 
Ing. Ertlová - odporovala, ţe tieto informácie kataster neposkytne. 
Mgr.Szitová - poznamenala, ţe nie je potrebná zmena názvu uznesenia. 
 
Ing. Kotrady - predniesol ďalšie uznesenie: 
UZNESENIE č. 68/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany ukladá obecnému úradu, aby po obdrţaní dotácie na Kaštieľ 
o tejto skutočnosti okamţite informoval obecnú radu. 
Termín do dátumu, kedy bude dotácia pripísaná na BÚ obce. Zodpovedný :prednosta obce. 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 68/7/2011 
 
Pripomienky: 
Mgr.Trošanová  - prejavila názor, ţe časť refundácie sa má ponechať obci a nie splatiť úver 
nárazovo. 
Ing. Ertlová - platia sa iba úroky, pýta sa či úver budú splácať ešte  naše deti a vnuci? 
Mgr. Trošanová - splátka je rozpočítaná na niekoľko rokov dopredu. 
Ing. Ertlová - neplatí sa istina úveru iba úroky a tým sa úroky nikdy nezníţia a úver sa nikdy 
nesplatí,  musia sa platiť úroky aj istina úveru. 
p. Orinčáková - poznamenala, ţe keď sa bral úver, obecné zastupiteľstvo sa zaviazalo po 
obdrţaní finančných prostriedkov, ţe sa tieto odloţia a nebude sa nimi disponovať. Sľúbila 
ľuďom, ţe po skončení rekonštrukcie kaštieľa sa peniaze vrátia. Úver sa bral na to, aby sa 
dokončila rekonštrukcia kultúrneho domu.  
Ing. Kotrady - poznamenal, ţe obecné zastupiteľstvo schválilo výšku splácania istiny, preto 
obecná rada nemôţe meniť výšku splátky istiny, iba zastupiteľstvo. Preto ďalej poznamenal, 
ţe nie je moţné prijať uznesenie v pôvodnom znení. Navrhol hlasovať za uznesenie s tým, 

ţe sa vypustí časť “obecná rada rozhodne o opatrení k výške splátky za dlhodobého úveru“. 
 
Ing. Ertlová  predniesla uznesenie : 
UZNESENIE č. 69/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo Smiţany  schvaľuje, aby obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie 
a príspevkové organizácie, zverejňovali všetky objednávky, faktúry a zmluvy bez finančného 
limit okrem školskej jedálne, kde je limit od 50,- eur. 
Hlasovanie : viď uznesenie č. 69/7/2011 
 
Pripomienky: 
p. Hricová - poţiadala o vyňatie faktúr školských jedální zo zverejňovacej povinnosti kvôli 
tomu, ţe je to zaťaţujúce, tieţ sa ťaţko zahŕňajú všetky maličkosti, ktoré je potrebné kúpiť 
a tieţ podľa nej tieto poloţky ľudí nezaujímajú. 
Ing. Ertlová -  chceme mať prehľad o tom, čo sa kupuje a objednáva. Podotkla, ţe by bola 
nerada ak by sa zopakovalo niečo podobné ako objednávka stanoviska JUDr. Sotolářa 
k prípadu riešenia mandátu pána Šarišského, ktorá stála obec viac ako 900 € 
p. Hricová - ozrejmila ako vedú jedálne účtovníctvo a prečo je potrebné vyňať zo 
zverejňovania aspoň časť  faktúr podľa súm 
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Ing. Malina - vysvetľoval problematiku s prijatím pracovníka na túto činnosť spojenú so 
zverejňovaním t.j. skenovaním dokladov 
Ing. Ertlová - navrhla limit pre školské jedálne do 50€ , kedy budú oslobodené od 
zverejňovania. 
Mgr. Trošanová - podporila návrh na oslobodenie od zverejňovania  do určitej výšky  
p. Špener – oboznámil s úspechmi A. muţstva 5. ligy TJ Slovan Smiţany, prosí nájsť 
finančné prostriedky na vykrytie štartovného poplatku a dopravného, aby mohlo muţstvo hrať 
vo 4. lige 
Ing. Novotný – treba podporiť futbal 
Mgr. Szitová – keď sa v rozpočte nájdu finančné prostriedky zvýšime dotáciu 
p. Ondra – pochválil činnosť obecnej polície, vyzdvihol vyuţívanie kultúrneho domu, pýtal sa,  
prečo sa veci riešia iba tam, kde poslanci bývajú, vytkol poslancom, ţe si na zasadnutiach 
uţívajú občerstvenie (vodu, kávu a bagetu) 
p. Sarňák – otázka náčelníkovi obecnej polície, či má OP oprávnenie vyberať pokuty, alebo 
sankcie od ľudí za pitie alkoholu na verejnosti, tieţ sa opýtal, či počas diskoték je posilnená 
obecná polícia 
Ing. Mgr. Prostejovský – blokové pokuty sa ukladajú, počas diskoték sú všetci 6 policajti 
v sluţbe 
p. Šarišský – zmizol mu prívesný vozík s fúrou dreva, obecná polícia nie je schopná 
zabezpečiť poriadok a bezpečnosť v obci 
Ing. Mgr. Prostejovský – oznámenie bolo spísané, páchateľa sa OP pokúsi nájsť 
Ing. Andrasssy – ţiadal vysvetlenie k zmluve s fi. IGLO, na opravu Laviek pre peších na 
potoku Brusník, na spôsob verejného obstarávania, podpísania danej zmluvy (rozdiel 
v sumách) 
Ing. Baginová – niţšia suma bola bez DPH, do výziev sa uvádza iba predpokladaná cena 

p. Svetkovský – vykonal s OP kontrolu bývajúcich v bytoch niţšieho štandardu v rómskej 

osade, neprihlásených obyvateľov vyzvali, aby si dali do poriadku zmeny  trvalého pobytu 

- treba kosiť svah aj na ul. Okruţnej 

p. Andrassy – kritizoval nepravdivé údaje v zápisnici z finančnej komisie (konaná dňa 

13.6.2011) má v bode 2, stanovisko k ZUŠ – prijímanie detí na individuálnu a skupinovú 

výchovu, navrhuje zrušené odmeny poslancov previesť na vyuţitie ZUŠ Smiţany 

Mgr. Vaško – Smiţiansky hlásnik – prečo sa v zmluvách z roka na rok navyšujú ceny. Na 

internete bola zverejnená zmluva s fi. PROGROUP, bez dodatku. 

-opýtal sa, či bolo ukončené štiepkovanie na Maši 

Ing. Malina – štiepkovanie sa ešte nezačalo 

Ing. Andrassy – informoval sa, či sa ešte bude čistiť Brusník  

Ing. Kotrady – bude sa pokračovať v čistení nánosov aţ po most na ul. Tatranskej 

-po zasadnutí OZ predloţí poslancom analytické členenie za roky 2009 – 2010, je v ňom 

zdôvodnenie navýšenia finančných prostriedkov za tlač Smiţianskeho hlásnika 

 

17. Návrh uznesení 

UZNESENIE č. 35/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 36/6/2011 

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. 
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Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 37/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 38/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 39/6/2011       

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 40/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 41/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 42/6/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Jozef Koky/za, 
p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 43/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
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UZNESENIE č. 44/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 45/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 46/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 47/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 48/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 49/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 50/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 51/6/2011 

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. 
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Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 52/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 53/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 54/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 55/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 56/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 57/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 58/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
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UZNESENIE č. 59/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 60/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 61/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 62/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa 
 
UZNESENIE č. 63/6/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, p. Marcel Špener/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti, p. 
Róbert Mika/proti, 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 Koky/proti, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 64/6/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/zdrţal 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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 65/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 66/6/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. 
Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, 
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Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 67/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 

UZNESENIE č. 68/6/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, p. Marcel Špener/zdrţal sa, Ing. Ľudovít 
Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/zdrţal sa , 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 Koky/zdrţal sa, p. Jozef 
Svetkovský/za 
 

UZNESENIE č. 69/6/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, p. Marcel Špener/zdrţal sa, Ing. Ľudovít 
Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/zdrţal sa , 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 Koky/zdrţal sa, p. Jozef 
Svetkovský/za 
 
UZNESENIE č. 70/6/2011 

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 

Hlasovanie za návrh uznesení :  

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 Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 

18. Záver 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 

 
 
 

        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice :   
 
p. Marcel Špener 
p. Alţbeta Orinčáková         


