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Z á p i s n i c a 

z 8. mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.7.2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   10 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 :   Mgr. Miroslava Szitová – ospravedlnená 
   p. Marcel Špener – ospravedlnený 
   p. Róbert Mika - ospravedlnený 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Rozpočtové opatrenie č. 7 
4. Diskusia 
5. Návrh uznesení 
6. Záver 

 
1. Otvorenie 
 

8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smiţanoch otvoril a viedol Ing. Michal 
Kotrady, starosta obce Smiţany. V úvode rokovania OZ starosta privítal poslancov, prečítal návrh 
programu rokovania a následne na to vyzval poslancov, aby sa programu vyjadrili. Poslanec Mgr. 
Ivan Vaško navrhol do programu doplniť bod – hokejbalové ihrisko. Starosta obce povedal, ţe tento 
bod bude prerokovaný v rámci diskusie. Keďţe poslanci k navrhovanému programu rokovania OZ 
nepredloţili ţiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, starosta dal za program hlasovať. 
Ing. Michal Kotrady  konštatoval, ţe na 8. zasadnutí OZ je prítomných 10 poslancov, 3 poslanci sú 
ospravedlnení, t. zn., ţe obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Jozef Koky/za 

 

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

3 . Rozpočtové opatrenie č. 7 

Ing. Michal Kotrady, starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č.7/2011 : 
 
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.: 
 

1. Presun z poloţky 01116 642001 (podprogram 15.1) – transfery občianskym zdruţeniam na 
poloţku rozpočtu 0473 637004 (podprogram 2.1) – všeobecné sluţby cestovný ruch v sume 
460,00 EUR. Ide o poplatok za vykonanie inventarizácie sprístupňovacích zariadení 
v Slovenskom raji Správou cestového ruchu.  

2. Presun z poloţky 01116 642001 (podprogram 15.1) – transfery občianskym zdruţeniam na 
poloţku rozpočtu 01116 637003 (podprogram 2.1) – propagácia a reklama v sume 250,00 
EUR. Ide o presun schválených dotácií pre Auto moto klub Levoča 150,00 EUR a Aeroklub 
Spišská Nová Ves 100,00 EUR. Účel uvedenej dotácie patrí pod poloţku propagácia 
a reklama. 

3. Presun z poloţky 0620 637035 (podprogram 15.1) – DPH z predaných pozemkov na poloţku 
0560 637004 (podprogram 5.3) – všeobecné sluţby v sume 7 200,00 EUR na dočistenie 
potoka Brusník. 

4. Presun z poloţky 10202 642002 (podprogram 13.3) – transfer neziskovej organizácií na 
poloţku 0560 637004 (podprogram 5.3) – všeobecné sluţby v sume 2 284,80 EUR na 
dočistenie potoka Brusník. 

Uvedené zmeny nemajú vplyv na zmenu celkových výdavkov programového rozpočtu. 

 

UZNESENIE č. 71/8/2011 

1. 01116 642001 – transfery občianskym zdruţeniam – zníţenie o 460,00 EUR (podprogram 
15.1)  
0473 637004  – všeobecné sluţby cestovný ruch – zvýšenie o 460,00 EUR (podprogram 2.1)  

2. 01116 642001 – transfery občianskym zdruţeniam – zníţenie o 250,00 EUR (podprogram 
15.1) 
01116 637003 – propagácia a reklama – zvýšenie o 250,00 EUR (podprogram 2.1) 

3. 0620 637035 – DPH z predaných pozemkov – zníţenie o 7 200,00 EUR (podprogram 15.1)  
0560 637004 – všeobecné sluţby – zvýšenie o 7 200,00 EUR (podprogram 5.3) 

4. 10202 642002 – transfer neziskovej organizácií – zníţenie o 2 284,80 EUR (podprogram 13.3) 
0560 637004 – všeobecné sluţby – zvýšenie  o 2 284,80 EUR (podprogram 5.3) 

 
Pripomienky: 

Ing. Ertlová – opýtala sa, či suma 9485 EUR bude postačovať na dočistenie potoka Brusník 
Ing. Kotrady – predpokladaná suma by mala postačovať. Vyššia byť nemôţe, pretoţe vybágrovanie 
Brusníka je zákazka s niţšou hodnotou, a ak by jej cena bola vyššia ako 20 000,00 EUR musela by 
byť zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania. 
Ing. Ertlová – jednalo sa s dodávateľom, či by za túto sumu vedel čistenie Brusníka dokončiť ? 
Ing. Kotrady – dodávateľ si podľa zmluvy za kaţdý km vývozu navyše oproti zmluvným podmienkam 
zaúčtoval 1,20 EUR (s DPH). Teraz by mala byť vzdialenosť vývozu  do 2 km, čím sa ušetria finančné 
prostriedky. 
- hlasovanie viď uznesenie č.71/8/2011 
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4. Diskusia 

Mgr. Ivan Vaško – oboznámil poslancov s ponukou od občianskeho zdruţenia Inštitútu hokejových 

štúdií vybudovať v našej obci hokejbalové ihrisko, ktoré by bolo vyuţívané na hokejbal a v zimných 

mesiacoch na hokej. Na poslednom zasadnutí stavebná komisia odporučila  vypracovať dve štúdie  

umiestnenia tohto ihriska. Prvou alternatívou je umiestnenie ihriska v areáli PD Čingov Smiţany - 

nevýhody : pozemky vo vlastníctve cirkvi, v územnom pláne nie je táto plocha ako športovisko, veľká 

vzdialenosť od škôl - časovo náročný presun detí. Druhá alternatíva: v areáli TJ Slovan Smiţany. 

Bude potrebné posunúť futbalové ihrisko o 10-12 m smerom k poţiarnej zbrojnici, výhodou je blízkosť 

školy, parkovacie miesta sa dajú umiestniť na obecné pozemky, sú priestory na vybudovanie napr. 

šatní, v územnom pláne obce je táto plocha schválená ako športovisko.  

- vyzval p. Ţifčáka, zástupcu občianskeho zdruţenia Inštitútu hokejových štúdií, ktoré je investorom 

tejto akcie, aby oboznámil poslancov s organizáciou, vyuţitím ihriska,  hokejbalovej ligy, finančného 

zabezpečenia výstavby 

p. Ţifčák - predstavil zámer občianskeho zdruţenia, ktorého konečným cieľom organizovanie súťaţí 
školskej  ligy. Zdruţenie vidí v obci potenciál na rozvoj tohto športu.  
Zdruţenie jedná  s viacerými spoločnosťami, firmami, aby podľa svojich moţností podporili výstavbu 
ihrísk, či finančne alebo materiálom alebo sluţbami. Oslovili Mgr. Vaška, aby urobil profesionálny 
projekt, aby mohli rokovať s firmami na profesionálnej úrovni – zatiaľ majú pozitívne reakcie 
je príprava ihriska pre budúcu, tzv. hokejbalovú ligu.  
- obec zabezpečí pozemok  a zemné práce a z projektu budú financované mantinely (nadácia 

Poštovej banky) a ostatné práce              

Mgr. Trošanová – zaujíma ju koľko finančných prostriedkov musí zabezpečiť obec v rozpočte, aké sú 

celkové náklady 

 p. Ţifčák – čísla v rozpočte projektu sú štandardné, zatiaľ definitívne čísla nemá. Finančné 

prostriedky bude zdruţenie získavať z nadácií a zo sponzorstva od rôznych firiem. 

p. Orinčáková – opýtala sa, čo zdruţenie Inštitút hokejových štúdií očakáva od obce 

p. Ţifčák – pozitívny prístup od obce aj od školskej správy 

p. Orinčáková – o akú výšku sumy sa jedná pri spoluúčasti obce 

- informovala sa, či obec má urobiť pre hokejbalové ihrisko základnú plochu 

p. Ţifčák – presne nevie, suma nebude vyššia ako 30 %, nemusí urobiť základnú plochu 

Mgr.Trošanová – školy by sa do projektu určite zapojili, viac ju zaujíma finančná stránka, či si to obec 

môţe dovoliť 

p. Ţifčák – navrhuje jednu z moţností - existuje partner, ktorý by dal určitú sumu a obec by si na 

zbytok mohla zobrať úver 

Ing. Kotrady – kto by bol investorom, kto by to zastrešoval, cez koho by išli financie 

p. Ţifčák – cieľom zdruţenia nie je prevádzkovať štadión, ale hrať školskú ligu, zabezpečiť deti 

športovou výstrojou, posielať ich na turnaje, technicky ho nezaujíma, kto by to robil, či obec vo 

vlastnej réţii, do toho ich nič nie je. Zdruţenie nemá záujem, aby cez jeho účet šli nejaké peniaze 

Ing. Ertlová – kto je investorom, ten je potom vlastník – treba si to ujasniť 

- súhlasí s výstavbou hokejbalového ihriska 

Mgr. Vaško – treba sa dohodnúť na lokalite pre ihrisko, kto bude investorom, poţiadať o vydanie 

stavebného povolenia, ak partneri uvidia, ţe sa koná, je to pre nich impulz, zdruţenie skôr vybaví 

podporu firiem 

-obec by mala osloviť miestne firmy, či majú záujem sa na stavbe ihriska podieľať a akým spôsobom 

p.Ţifčák – ak sa peniaze nenájdu a stavať sa nezačne, nič sa nestane 

Ing. Ertlová – súhlasí, aby sa stavebné povolenie vybavilo, ale aby sa s výstavbou začalo aţ vtedy, 

keď bude spolufinancovanie so sponzormi jasné 

Mgr. Vaško – k technickému riešeniu v areáli TJ – ak by sa staval krytý štadión, je nutný posun 

futbalového ihriska k plotu na plochu, ktorá je vyuţívaná na tréning 

- asfalt sa nemôţe vyuţiť ako podklad ihriska, pretoţe je poloţený na zemi, treba ho odstrániť 
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Ing. Kotrady – pozemok v areáli futbalového ihriska je majetok občianskeho zdruţenia TJ Slovan 

Smiţany, o predaji alebo prenájme pozemku musí rozhodnúť členská schôdza TJ  

p. Ţifčák – opýtal sa, či obec súhlasí s ponukou 

Ing. Kotrady – pre obec sú dôleţité informácie, kto bude investorom, kto stavbu bude financovať, 

pretoţe obec môţe investovať iba do svojho majetku 

Mgr. Vaško – navrhuje prijať uznesenie (za podmienky, ţe sa bude čakať na vyjadrenie vlastníka 

pozemku) 

p. Orinčáková – odporúča, aby na rokovanie  členskej schôdze TJ Slovan prišli aj autori projektu 

p. Ţifčák – nevidí potrebu sa rokovania zúčastniť, bol uţ na dvoch prezentáciách v obci  a poskytol uţ 

dosť informácií o projekte. Navrhol, aby zámer prezentoval Mgr. Vaško. 

 

5. Návrh uznesení 

 

UZNESENIE č. 71/8/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Jozef Koky/za 
 

UZNESENIE č. 72/8/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Jozef Koky/za 
 

6. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 

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


