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Z á p i s n i c a 

z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 16.9. 2011 v Smižanoch 

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

7. VZN č. 93 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smiţany 

8. VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

9. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Smiţanoch a členov komisií OZ z radov 

občanov (neposlancov) 

10. Správy o výsledku kontroly NKÚ 

11. Nájom v nájomných bytoch 

12. Zmluva o prevode správy č. 5/2011 

13. Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 2/2011 

14. Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 4/2011 

15. Rozpočtové opatrenia č. 8, 9, 10, 11, 12, 13  

16. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2011 a monitorovacia správa 

17. Harmonogram zostavovania a kontroly čerpania rozpočtu 

18. Diskusia 

19. Návrh uznesení 

20. Záver 

 

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý po úvodnom 

privítaní oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ. Po prečítaní programu vyzval poslancov 

k jeho doplneniu, príp. pripomienkovaniu. 

K návrhu programu boli predloţené nasledovné zmeny:  
- predseda Klubu poslancov p. Grečko : 
Predloţil návrh, aby bod č. 6 – Rokovací poriadok OZ bol z programu vypustený a prerokovávaný 

aţ na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

- Ing. Zekucia :  

Navrhol, aby bod č.9 – Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Smiţanoch 

a členov komisií OZ z radov občanov (neposlancov) bol z programu rokovania OZ tieţ vypustený, 

z dôvodu, ţe nie sú vysporiadané všetky vnútorné náleţitosti (finančné prostriedky) voči 

poslancom. 

Keďţe iné návrhy na zmenu ani na doplnenie programu rokovania OZ neboli vznesené, starosta 

dal hlasovať za prvý návrh zmeny programu, z ktorého bol vypustený bod 6 – Rokovací poriadok. 

Namietol však, ţe Rokovací poriadok je zaradený v programe zasadnutí OZ uţ od februára 

a doposiaľ sa poslanci k nemu nevyjadrili. 
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Hlasovanie  za vypustenie bodu č. 6 - Rokovací poriadok z programu: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, p. Marcel Špener/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti, p. Róbert 
Mika/zdrţal sa, p. Jozef Koky/proti, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 

 

Hlasovanie  za vypustenie bodu č. 9 - Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ 

v Smižanoch a členov komisií OZ z radov občanov (neposlancov) z programu: 

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

 

Upravený  program: 
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. VZN č. 93 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smiţany 

7. VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

8. Správy o výsledku kontroly NKÚ 

9. Nájom v nájomných bytoch 

10. Zmluva o prevode správy č. 5/2011 

11. Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 2/2011 

12. Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 4/2011 

13. Rozpočtové opatrenia č. 8, 9, 10, 11, 12, 13  

14. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2011 a monitorovacia správa 

15. Harmonogram zostavovania a kontroly čerpania rozpočtu 

16. Diskusia 

17. Návrh uznesení 

18. Záver 

 

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

 

Ing. Kotrady konštatoval, ţe prítomných je 12 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. Poslanec Miroslav Horváth sa telefonicky ospravedlnil, ţe kvôli sluţobnej ceste príde    

na zasadnutie OZ neskôr. 

  

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

3 . Kontrola plnenia uznesení 

 

Poslankyňa Miroslava Szitová, vyzvala hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla zápisnicu z kontroly 
plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zastupiteľstve.  
Poslanec Marcel Špener namietol, ţe zápisnica je obšírna, či je potrebné ju čítať, keďţe poslanci si 
ju mali moţnosť preštudovať.  
Mgr. Szitová - vzhľadom k tomu, ţe rokovanie sa nahráva a ţe bolo pripravené aj uznesenie 
k správe kontrolórky ţiada prečítať zápisnicu z kontroly plnenia uznesení. 
 
Hlasovanie za prečítanie správy z kontroly plnenia uznesení: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, p. Marcel Špener/proti, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa,           
p. Róbert Mika/zdrţal sa , p. Jozef Koky/zdrţal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za,   
Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za  
 
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Iveta Dobšinská, prečítala správu, v ktorej uviedla: 

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. 
- neplní sa 
 
Pripomienky: 
Ing. Kotrady – podotkol, ţe 5 pracovných dní je krátka doba na to, aby boli zápisnice z obecnej rady 
v takom rozsahu  napísané, keďţe sa ešte posielajú na pripomienkovanie a doplnenie hlavnej 
kontrolórke. Doporučuje 10 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. 

- neplní sa v prípade predmetu  zákazky “Zabezpečenie služby elektronickej aukcie vo 
verejnom obstarávaní“   - neboli zverejnené výsledky VO 

- neplní sa v prípade predmete zákazky „Zabezpečenie priamych prenosov, videozáznamov 
a ozvučenia zasadnutí obecného zastupiteľstva“ - neboli zverejnené výsledky VO 

- neplní sa v prípade predmete zákazky „1. Realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 – protipovodňové opatrenia“ 
- neboli zverejnené výsledky VO 

 
Pripomienky: 
Ing. Kotrady – v uznesení sa píše: OZ ukladá obecnému úradu, aby kaţdé pripravované verejné 
obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke obce Smiţany. Pripravované VO bolo 
zverejnené na internetovej stránke obce - čiţe uznesenie je splnené. 
Ing. Ertlová – opätovne poţaduje, aby sa zverejňovala zápisnica z verejného obstarávania, je 
pravdou, ţe nie je na to uznesenie - dnes pripraví návrh uznesenia na zverejňovanie VO 
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Ing. Kotrady – podľa zákona o verejnom obstarávaní sa zverejňuje iba víťazná firma VO, 
nezverejňujú sa zápisnice VO, kto na akom mieste skončil, zákon nedovoľuje zverejniť  
zápisnise z VO  
Ing. Ertlová – v zákone je vyslovene stanovené, čo sa nezverejňuje - nie je napísané, ţe sa 
nezverejňujú cenové ponuky a poradie, kritérium, ktoré sa stanovilo 

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. 
- neplní sa 
Pripomienky: 
Ing. Kotrady – obecná rada na 8. zasadnutí dňa 18.7.2011 súhlasila s podmienkami  pri zadávaní 
výzvy na predloţenie cenovej ponuky – zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru 
a poskytnutie sluţby „Zabezpečenie sluţby elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní“. Obecná 
rada je po obecnom zastupiteľstve prvým poradným orgánom obce. Ak obecná rada niečo 
odsúhlasí, tak nemôţe klub poslancov zrušiť jej uznesenie. Môţe ho zrušiť iba obecná rada, alebo 
obecné zastupiteľstvo. Nie je pravda, ţe obecný úrad návrh na zrušenie verejnej súťaţe 
neakceptoval. Rozhodla o tom obecná rada, ktorá poţadovala predĺţiť termín predloţenia ponúk 
do 30.8.2011. Táto poţiadavka obecnej rady bola splnená. Nebola to verejná súťaţ, bolo to 
verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou.  Aj zákazky s nízkou hodnotu sa odsúhlasujú 
cez obecnú radu - čiţe obecný úrad robí nad rámec uznesenia OZ. V  ţiadnom prípade obecný 
úrad neporušil uznesenie OZ.  
Ing. Ertlová – namieta, ţe aj zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek je 
verejným obstarávaním, pretoţe sa postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.  Prečo  
obecný úrad, ak chcel spravodlivo  vybrať dodávateľa, pri tejto zákazke zakázal dodávateľom 
zúčastniť sa otvárania obálok? 
Ing. Kotrady – od kedy bolo prijaté uznesenie, ani raz sa nerobila zákazka s podlimitnou cenou. 
Verejná súťaţ sa  zverejňuje vo Vestníku verejného obstarávania. 
Pokiaľ sme robili VO s nízkou hodnotou a uchádzač sa chcel zúčastniť otvárania obálok, bolo mu 
to umoţnené. Toto nebola verejná súťaţ. 
Mgr. Trošanová – osobne sa zúčastnila otvárania obálok na vyčistenie potoka Brusník, na ktorom 
bol uchádzač prítomný. 
Ing. Ertlová – tam to nebolo  zamedzené, ale tu bolo vyslovene napísané, ţe je to bez uchádzačov 
a pýta sa prečo   
Mgr. Szitová – navrhuje vyţiadať si od právnika odborné stanovisko  
Ing. Kotrady – poţiadali sme Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý poskytol usmernenie – nebol 
porušený zákon, preto nebol dôvod na zrušenie výberového  konania. 
p. Orinčáková – podotkla, ţe v správe z výsledku kontroly NKÚ je daná úloha pre vedúcu 
stavebného oddelenia vypracovať vnútornú smernicu na výberové konania 
Ing. Kotrady – smernica  uţ je vypracovaná 
p. Orinčáková – ţiada túto smernicu predloţiť. 
Ing. Kotrady -členovia z kontroly NKÚ konštatovali, ţe obec robí verejné obstarávania nad rámec 
zákona 

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. 

- neplní sa  
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13/4/2010 (prijaté 24.3.2011) – rozpočet v položke mzdy  
Dochádza k zvýšenému  čerpaniu rozpočtu prijatého uznesením pre rok 2011. 
Rozpočet bol zastupiteľstvom riadne prijatý ako záväzný. K 30.6.2011 je nad rámec schváleného 
rozpočtu čerpanie v troch poloţkách 
01 116 610 mzdy a platy – 001  
01 116 610 mzdy a platy – 002 
08 205 611 mzdy  a platy kniţnica, chránené pracovisko 
 
Pripomienky: 

Mgr. Szitová – finančnej komisii neboli predloţené poloţky mzdy a platy tak, aby ich mohli 

skontrolovať, preto poţiadali kontrolórku aby to urobila, opakovane konštatujeme, ţe nebol dodrţaný 

rozpočet v týchto troch poloţkách a preto pripravila tri uznesenia, ktoré boli poslancom predloţené. 

Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ  zo dňa 16.6.2011 
32/6/2011 – rozpočtové opatrenie č. 3 
Jedná sa o  povolené prekročenie rozpočtových výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa § 
14 odst. 2 písm. b) zákona 583/2004 Z.z.  
 
33/6/2011 – rozpočtové opatrenie č. 4 
Jedná sa o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy podľa § 14 odst. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z.  
 
34/6/2011 
Dňa 20.6.2011 bol zvolaný poslanecký deň za účelom: 

1. obhliadka tribúny TJ SLOVAN Smiţany (obecný majetok v prenájme) – oprava po 
povodniach (18 069,03 €) 

2. všetci poslanci, ktorí sa zúčastnili poslaneckého dňa sa následne presunuli na obecný 
úrad, kde  boli hlavnou kontrolórkou oboznámení so závermi kontroly „Rekonštrukcia 
obecnej polície“ a následne boli oboznámení s námietkami voči zisteniam zo strany 
kontrolovaného subjektu 

Obidva dokumenty: správa a námietky, boli na vyţiadanie Mgr. Szitovej dnes predloţené 
obecnému zastupiteľstvu. 
 

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 23.6.2011 
35/7/2011 

- bol schválený záverečný účet obce za rok 2010 – bez výhrad 
36/7/2011 

- bolo prijaté VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných 
prác 

37/7/2011 
- bol prijatý povodňový plán obce 

 
38/7/2011 – rozpočtové opatrenie č. 5/2011 
Jedná sa o rozpočtové opatrenie č. 5 presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky podľa § 14 odst. 2 písm. a) zákona 

583/2004 Z.z. 

39/7/2011 – rozpočtové opatrenie č. 6/2011 
Jedná sa o  povolené prekročenie rozpočtových výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa § 14 odst. 2 

písm. b) zákona 583/2004 Z.z. 

40/7/2011 
OZ schválilo  plán kontrolnej činnosti na  2.polrok 2011 – je zverejnený na internetovej stránke 
obce „samospráva – kontrolná činnosť. 
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41/7/2011 
OZ schválilo vyradenie majetku obce „Predajňa mlieka (naposledy kvetinárstvo) v sume 1 400,16 € 
 
42-44/7/2011 
OZ schválilo prenájom obecného pozemku  pri rekreačnej chate, na podnikateľskú činnosť pánu 
Danielovi Kurillovi bytom Slovinky 285. 
Jedná sa o 164m² za cenu 5,00 € m²/rok, celkom 820,00 € ročne. 
Zmluva nebola podpísaná. Zastupujúci sprostredkovateľ predaja zo strany kupujúceho  si vybavuje 
splnomocnenie. 
 
45-47/7/2011 
OZ schválilo predaj pozemku pri rekreačnej chate, na  rekreačné účely JUDr. Michalovi Bečarikovi  
bytom Spišská Nová Ves, 
Jedná sa o 45 m², za cenu celkom (s DPH) 1 080,00 € 
Zmluvu podpísal  starosta obce dňa 08.09.2011. 
 
 48-50/7/2011 
OZ schválilo zámenu pozemkov  s Rímskokatolíckou cirkvou – farnosť Povýšenia sv. Kríţa 
Smiţany   

- jedná sa o dvor pri cirkevnej škole, kotolňa pri cirk. škole, dvor pri obecnej polícii  - 1013 m² 
(bolo to v majetku obce) 

- za ul. Nová cesta okolo fary – 1062 m² (bolo v majetku cirkvi) 
Zmluva podpísaná nie je, jednanie prebieha. 
 

51-53/7/2011 
OZ schválilo predaj  pozemku pri rekreačnej chate, na  rekreačné účely pani Márii Krajňákovej, 
bytom Sp. Nová Ves, 
Jedná sa o 14 m², za cenu celkom (s DPH) 336,00 € 
Zmluva nie je podpísaná. Pani Mária Krajňáková je toho času odcestovaná.   

 
54-56/7/2011 
OZ schválilo predaj pozemku pri rekreačnej chate, na  rekreačné účely predaj pani Liane Wall, 
bytom Hamburg. 
Jedná sa o 63 m², za cenu celkom (s DPH) 1 512,00 € 
Zmluva nebola podpísaná. Zastupujúci sprostredkovateľ predaja zo strany kupujúcej si vybavuje 
splnomocnenie. 

 
57/7/2011 
OZ schválilo predaj pozemku v rómskej osade  formou obchodnej verejnej súťaţe . 
Jedná sa o 405 m². Poslancom je dnes (16.9.2011) predloţené na schválenie uznesenie o predaji. 

 
58-59/7/2011 – schválené  po uzatvorení zmluvy (dňa 23.6.2011) 
Uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – jedná sa o umiestnenie inţinierských 
sietí pri realizácii stavby „Obchodné centrum Smiţany“ – pre oprávneného AST Ing. Sergej Špak. 
Zmluvu podpísal starosta obce 3.6.2011    
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 peších, 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. 
- neplnené   
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Pripomienky: 
Ing. Kotrady – investor je kvôli bezpečnosti povinný ohradiť stavebný pozemok – uznesenie nie je 
moţné splniť 
-spoločnosť AST Ing. S. Špak dala námietku proti uzneseniam a odporučila poslancom preformulovať  
uznesenie  
Ing. Ertlová – spýtala sa aký je návrh pána starostu chrániť občanov, aby mohli parkovať  na  
parkovisku po ukončení výstavby, informovala sa, kedy sa má ukončiť výstavba Tesca 
Ing. Kotrady – v poslednej dekáde októbra 
Ing. Ertlová –  počas výstavby sa to nedá splniť, ale v novembri po ukončení výstavby sa to dá 
Ing. Kotrady - navrhuje zvolať stretnutie Ing. Špaka a poslancov 
Ing. Ertlová – poţiadala do stretnutia pripraviť koľko stálo parkovisko pri pošte, výstavba aj 
zbúranie. Povedali ste, ţe zbúranie bolo zadarmo, teraz sa objavila faktúra. Je za uzavretie 
dohody ak bude  táto dohoda bola výhodná pre obidve strany. Fi. AST- Ing. Sergej Špak, spol.s 
r.o. chce zriadiť vecné bremeno a my nemáme našim občanom zabezpečiť nič?. Navrhuje, aby ak 
AST- Ing. Sergej Špak, spol.s r.o. nesúhlasí so zriadením vecného bremena na svojich 
pozemkoch,  zrealizoval na svoje náklady toľko parkovacích miest o koľko obec prišla.  
Ing. Trošanová- pri LIDLI môţu parkovať aj občania z bývalej Panorámy. 
Mgr. Vaško – nemôţu, je tam napísané, ţe parkovisko slúţi iba pre zákazníkov LIDLU. 
Ing. Kotrady – investor fi. AST- Ing. Špak robí nový odbočovací kruh na štátnej ceste II. triedy, 
prekladá autobusovú zastávku, terénne úpravy, chodník smerom k evanjelickému kostolu a pri 
obchodnom centre vybuduje 46 parkovacích miest. 
Ing. Ertlová - na svojom parkovisku pre seba. My sme za 145 Sk/m2 predali parkovisko pri pošte, 
neponúkli sme ho ostatným, ktorí tam majú prevádzky, obec do parkoviska investovala, slúţilo 
všetkým obyvateľom. Jej návrh je, aby 13 parkovacích miest bolo nahradených novými. 
 
60/7/2011 
Finačná komisia bola doplnená o nového člena  - Ing. Jaroslav Iľaš. 

 
61/7/2011 
Zastupiteľstvo predĺţilo nájom pánu Dorkovi s rodinou do 30.9.2011. Zmluvu o nájme nájomného 
bytu podpísal starosta obce dňa 27.6. 2011. 
 
62/7/2011 
Zastupiteľstvo schválilo nájomný byt pre pani Grečkovú Lýdiu. Zmluvu o nájme nájomného bytu 
(na 3 roky) na ul. Pavla Surţina podpísal starosta obce dňa 30.6.2011 s účinnosťou od 1.7.2011. 

 
63/7/2011 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie sluţieb: výroba a odvysielanie reportáţí vo vysielaní 
TV REDUTA k 30.9.2011 
 
Pripomienky: 
Ing. Kotrady – odstúpenie od zmluvy bolo oznámené dňa 29.6.2011, prebieha 3-mesačná 
výpovedná lehota, zmluva končí 30.9.2011. 
 
64/7/2011 
OZ uloţilo obecnému úradu predloţiť koncepciu na riešenie nefunkčnosti čističky odpadových vôd 
na Čingove. Plnenie uznesenia trvá do 30.9.2011. 

 
65/7/2011 
OZ uloţilo obecnému úradu štvrťročne predkladať správu o kontrole pohľadávok a správu 
o vymáhané pohľadávok. 
Uznesenie sa plní. Správu k 30.6.2011majú poslanci predloţenú.  

 
66/7/2011 
OZ uloţilo obecnému úradu predloţiť rozpočtový harmonogram prípravy a čerpania rozpočtu. 
Uznesenie je splnené. Rozpočtový harmonogram je prílohou k pozvánke na dnešné zasadnutie 
OZ (16.9.2011)  a je pripravený na schválenie. 
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67/7/2011 
OZ uloţilo vykonať do najbliţšej inventarizácie zosúladenie účtovnej evidencie obecných 
pozemkov s katastrom nehnuteľnosti. 
Plnenie uznesenia trvá. 
 
68/7/2011 
OZ zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu, aby po obdrţaní finančných prostriedkov za „Kaštieľ“ 
(jedná sa o dotáciu EU a ŠR)  aby o tejto skutočnosti bezodkladne informoval obecnú radu. 
Finančné prostriedky obci do dnešného dňa neprišli. Ţiadosť bola obecným úradom zaslaná. 

 
69/7/2011 
OZ ukladá obecnému úradu zverejňovať všetky  objednávky, zmluvy a faktúry bez finančného 
limitu okrem školskej jedálne, kde je limit od 50,- eur.  
Plnenie uznesenia trvá 

 
70/7/2011 
OZ súhlasilo so štúdiou predloţeniu Ing. Labudom – ASI s.r.o. na stavbu „Cyklistický chodník 
Hrabušice – Smiţany“ 

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

Ing. Kotrady – 22.8.2011 prebehlo odovzdanie staveniska – námestia, je odsúhlasené výberové 
konanie. Dodávateľ začal pracovať. Do konca roka 2011 chceme  stihnúť čo najviac. 
-do otvorenia obchodného centra je plánované aj dokončenie lavičky pri evanjelickom kostole. 
-pokračuje sa v protipovodňových opatreniach, obec zamestnáva 9 pracovníkov z ÚPSVaR 
Spišská Nová  Ves 
- uskutočnilo sa výberové konanie na zemné práce. Zúčastnili sa ho 4 uchádzači, zvíťazila firma 
Zemné práce Milan Mikolaj so sumou 4,80 Eur/m3  s DPH 
-obchodné centrum – kolaudácia koncom októbra 
- uskutočnilo sa výberové konanie na elektronickú aukciu- zúčastnili sa ho dvaja uchádzači, 
víťazom sa stal  Ing. Ján Fábry Prešov 
- 13.9.2011 sa uskutočnila povodňová prehliadka, ktorú zvolal OÚ Sp. Nová Ves. Boli prijaté tri 
opatrenia:  
1. Košický samosprávny kraj má vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mosta na 
ul. Iliašovskej (štátna cesta III. triedy) v termíne do 31.12.2011. 
2. Košický samosprávny kraj má zrealizovať rekonštrukciu cestného mosta do 31.12.2012. 
3. Obec Smiţany má prehodnotiť most cez Brusník (ul. Smreková),  na akú kapacitu  je stavaný  
- máme spracovaný projekt pre územné rozhodnutie na reguláciu Brusníka, vrátane dvoch 
suchých poldrov. Po stanoviskách dotknutých orgánov a vydaní územného rozhodnutia bude 
dopracovaný ďalší stupeň projektovej dokumentácie. 
- 23.8.2011bola prietrţ mračien, niektoré domy mali cez kanalizáciu zaplavené suterény. Bol 
zvolaný krízový štáb, vypomáhali i dobrovoľní hasiči. 
- v spolupráci s fi. SOLITÉRA sa pripravuje projekt cezhraničnej spolupráce s maďarským 
partnerom, z ktorého by obec mohla čerpať finančné zdroje (pribl. 1,5 mil. Eur) z európskych 
fondov. Jedná sa o lokalitu Jama, t. zn. priemyselný park a rekreačnú oblasť - zatiaľ jednanie 
prebieha. Obec by chcela získať financie na kanalizáciu, cestu a vodovod - ale je to podmienené, 
aby sa vybudovala biologická čistička odpadových vôd. V rámci rozpočtového opatrenia sú 
pripravené finančné prostriedky na projekt biologickej čističky odpadových vôd. Je potrebné 
vypracovať rozsiahly projekt v anglickom jazyku, jeho cena pribl. 4000,-Eur. Všetko ale záleţí od 
dohody s maďarským partnerom. 
Pripomienky: 
Ing. Ertlová – aká bola stanovená cena na elektronickú aukciu u fi. J. Fábry Prešov 
Ing. Kotrady – cena pri zákazkach s nízkou hodnotou bola 299,-Eur vrátane DPH a 10% z úspory 
Mgr. Szitová – Ing. Fábry – 1. variant -  299 Eur bez DPH, odmena 10 % z úspory 
           - 2. variant – 1999 Eur bez DPH, softwer za 5500,-Eur 
-ďalší uchádzač - 360,-Eur s DPH, softwer 5880,-Eur, odmena 30% 
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Ing. Ertlová – nemôţe sa stať, ţe odmena Ing. Fábryho za dva roky prekročí limit určený pre 
zákazky s nízkou hodnotou, nemala to byť podprahová, alebo podlimitná zákazka? Prečo sme to 
zabezpečili aţ na roky keď s tým iba začíname. 
Ing. Baginová -  prečo by sme mali spočítavať odmenu za dva roky  a hovoriť o tom, ţe to môţe 
prekročiť limit zákazky podprahovej, alebo podlimitnej. Nerobili sme obstarávanie na odmenu. 
Robili sme obstarávanie na nákup softvéru, odmena je druhoradá. 
Ing. Ertlová – kedy chce obec začať s výstavbou a ako chce financovať  protipovodňové úpravy 
(reguláciu Brusníka, vrátane dvoch suchých poldrov). 
Ing. Kotrady – má vyjsť výzva ešte tohto roku a obec chce ţiadať financie z európskych fondov 
Mgr. Vaško – treba prehodnotiť, či  most cez potok Brusník na ul. Smrekovej postačuje vode 
-parkovacie miesta pri štadióne TJ Slovan Smiţany nepostačujú, treba rozšíriť parkovací priestor 
vo väčšom rozsahu v rámci projektovej dokumentácie 
Ing. Baginová – projektová dokumentácie je robená na úpravu potoka (protipovodňové úpravy), 
parkovacie miesta sa nedajú riešiť ako súčasť tejto stavby, pretoţe by to boli neoprávnené 
náklady 
Ing. Ertlová – urobením lávok cez Brusník sa skomplikoval vjazd do dvorov na ul. Majkuta a na ul. 
Štúrovej, pýta sa ako to chce obec vyriešiť 
Ing. Kotrady – zatiaľ sa nikto na obecnom úrade nesťaţoval, ţe sa mu zamedzil, alebo znemoţnil 
vstup do domov. Pri realizácii lávok obec a dodávateľ sa snaţili splniť všetky poţiadavky 
vlastníkov rodinných domov. Všetci sú spokojní.  
Ing. Ertlová – opýtala sa, či je projekt sietí navrhnutý na celú lokalitu Jamy 
Ing. Baginová – projekt je navrhnutý na celú lokalitu, ale územné rozhodnutie je kvôli 
nevysporiadaniu pozemkov iba na 1. etapu 
Ing. Ertlová- spýtala sa, či sa vysporiadal tohto roku nejaký pozemok na Jamách 
Ing. Kotrady-  nie, vlastníci nie sú ochotní predať pozemky za sumu 3,32 € /m2, ktorá bola 
odsúhlasená OZ 
  
Ing. Kotrady – informácia pre poslancov, čo sa týka platového poriadku. Bol vypracovaný dodatok, 
pretoţe zamestnankyňa ekonomického oddelenia dosiahla vysokoškolské vzdelanie, takţe prešla 
do vyššej platovej triedy pri zachovaní platových náleţitosti. 
 
 

5.Štatút obce 

Poslanci obecného zastupiteľstva po úpravách pôvodného návrhu odsúhlasili Štatút obce 
Smiţany. 

  

Pripomienky: 
p. Orinčáková – navrhla upraviť VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smiţany, aby bolo v súlade s o štatútom obce.  
 
Hlasovanie za zmenu vety v § 19 – Obecná rada „V zloţení obecnej rady sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v OZ podľa výsledkov 

platných komunálnych volieb“ : 
 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti , p. Marcel Špener/zdrţal sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa,  
p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, 
p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
Hlasovanie za upravený Štatút obce  - viď uznesenie č. 73/9/2011 
 
6.VZN č. 93 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany 
Ing. Kotrady – po pripomienkovaní p. Bartoša – Pohrebné sluţby, navrhuje v čl. 11 ods. 2 zmeniť     
vetu: „Stavba hrobky / krypty/ alebo rámu hrobu musí byť ukončená do jedného roka, inak súhlas 
na výstavbu zaniká a poplatok sa mu nevráti a prenájom obec zruší.“ (zapracované do VZN) 

  Mgr. Vaško – navrhuje – stavba hrobky musí byť ukončená do 1 roka od začatia výstavby, inak   
súhlas na výstavbu zaniká  
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  Ing. Ertlová - navrhuje, aby sa dali prenajať hrobové miesta bez povinnosti zrealizovať na tomto 
mieste stavbu, ale s povinnosťou nájomcu toto miesto na vlastné náklady udrţiavať, v opačnom 
prípade obec nájomnú zmluvu vypovie. Túto podmienku ţiada uvádzať aj v nájomných zmluvách.    
Ing. Kotrady – navrhuje zmenu v čl. 14 ods. 7: „Po zrušení hrobového miesta zostávajú nezotleté 
ľudské ostatky v hrobe, alebo sa vhodne zhromaţdia, označia a pochovajú v sektore F.“(zapracované 
do VZN) 
Poslanci – navrhli zapracovať do VZN čl. 14 bod d/ nájomca neudrţiava prenajaté hrobové 
miesto v poriadku na vlastné náklady (zapracované do VZN) 
Mgr. Vaško – navrhuje zníţiť poplatok za urnové miesto na zemi oproti zelenému hrobu  
Ing. Zekucia – navrhuje zaokrúhliť poplatky  za nájom hrobového miesta na celé eura, nahor 
Ing. Ertlová –navrhla zapracovať do rozpočtu na budúci rok realizáciu kolumbária  
 
 Hlasovanie za upravené VZN č. 93 - viď uznesenie č. 74/9/2011 
 
7. VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
Poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských   
zariadeniach. 
 
 Hlasovanie - viď uznesenie č. 75/9/2011 
 
8. Správy o výsledku kontroly NKÚ 
Ing. Kotrady – prebehli dve kontroly z Najvyššieho kontrolného úradu. Jedna kontrola bola zameraná 
na hospodárenie s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami na odstránenie ich 
následkov. Na základe kontroly boli prijaté opatrenia, ktoré je potrebné splniť do 31.10.2011. 
Pripomienky: 

  p. Orinčáková – ţiada, aby poslanci dostávali vytlačené v písomnej forme kompletné správy  
z Najvyššieho kontrolného úradu. Ţiada, aby boli navrhované, alebo prijaté opatrenia prejednávané 
s poslancami.   

   
   Hlasovanie - viď uznesenie č. 76/9/2011 
 

 Ing. Kotrady – Druhá kontrola  súvisela s  postupom plnenia prijatých opatrení z kontroly NKÚ 

hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu Programu rozvoja bývania na 

výstavbu technickej vybavenosti.  Jedná sa o technickú vybavenosť bytov  niţšieho štandardu.  Do 

termínu 31.10.2011 NKÚ ţiada, aby mu bola predloţená správa o splnení prijatých opatrení.    

 
   Hlasovanie - viď uznesenie č. 77/9/2011 
 
  9. Nájom v nájomných bytoch 

9.1.) Predlţenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P.Surţina 67/3, Smiţany.  
p. Peták  Ján, P.Suržina 67/3, byt č. 6, 053 11 Smiţany . 
Nájomná zmluva  končí 31.08. 2011 a bude uzatvorená na dobu 3 rokov t.j. do 31.08.2014.    
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 

 Hlasovanie - viď uznesenie č. 78/9/2011 
 

9.2.) Predlţenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch niţšieho štandardu na ulici Rybníky  
č. 1479/20, Smiţany p. Emila Holubová, Rybníky č. 1479/20, byt č. 1, Smiţany 
Nájomná zmluva končí 31.10.2011 a bude uzatvorená do 30.11.2011. 
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 

 Hlasovanie - viď uznesenie č. 79/9/2011 
 

Pripomienky: 
p. Orinčáková – podala za sociálnu a bytovú komisiu návrh na uznesenie, aby nájomcovia  a všetci 
obyvatelia bytov  niţšieho štandardu mali zaplatené všetky poplatky (za komunálny odpad, daň 
z nehnuteľnosti) 
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9.3.) Predlţenie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P.Surţina  67/3, Smiţany. 
p. Dorko Tomáš, P.Surţina 67/3, byt č. 9, 053 11 Smiţany 
Nájomná zmluva – dodatok č. 4 končí  30.09.2011 a bude uzatvorená do 31.10.2011,v prípade 
ţe všetky nedoplatky budú do 30.9.2011 zaplatené. 

 Hlasovanie - viď uznesenie č. 80/9/2011  
 
 10. Zmluva o prevode správy č. 5/2011 
Ing. Kotrady oboznámil poslancov OZ so zmluvou o prevode správy č. 5/2011. 
Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy  majetku obce Smiţany, ktorého 
obstaranie bolo schválené z rozpočtu  obce z vlastných zdrojov. Jedná sa o umývačku riadu v 
sume 5 748,00 EUR na ZŠ Komenského 3. 
 Hlasovanie - viď uznesenie č. 81/9/2011 
 
11.  Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 2/2011 
Ing. Kotrady – Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 2/2011 medzi Obcou Smiţany 
a Obecným kultúrnym centrom Smiţany. Predmetom tohto dodatku k  zmluve  č. 2/2011 o 
bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku obce Smiţany  -  uvedeného v článku II. 
tohto dodatku je úprava ceny majetku prevedeného do správy.  
Ing. Dobšinská – k úprave cien došlo na základe úpravy dotácie v zmysle dodatku na kaštieľ 

  Ing. Baginová – sú to sumy, ktoré nám ministerstvo neuznalo pri schválení nenávratného príspevku 
na Kaštieľ. Ide o neoprávnené výdavky,  neuznali nám ţiadne práce urobené na základe dodatkov, 
neuznali náklady na výpočtovú techniku, ani časť interiérového zariadenia v sume 6000,– €, lebo 
jeho cena prevýšila prepísané percento z celkového objemu, ale to sme vedeli uţ pred podaním 
ţiadosti.  
Ing. Ertlová – prečo sa obstarali také drahé stoličky, keď sa vopred vedelo, ţe to budú neoprávnené 
výdavky? Ţiada, aby boli zverejnené všetky prílohy zmlúv aj príloha k zmluve o prevode majetku na 
OKC.  
Poslanci - ţiadali o presnejšiu informáciu, ktoré výdavky ministerstvo neuznalo  
 Ing. Baginová - nevieme povedať ktoré poloţky nám neuznali, vieme  len celkovú sumu 
neoprávnených výdavkov.    

  Hlasovanie - viď uznesenie č. 82/9/2011  
 
12. Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 4/2011 
Ing. Kotrady - predmetom tohto dodatku k zmluve č. 4/2011 o bezodplatnom prevode správy 
hnuteľného majetku obce Smiţany  -  uvedeného v článku II. tohto dodatku je úprava ceny 
majetku prevedeného do správy a rozdelenie majetku výpočtová technika. 

 Hlasovanie - viď uznesenie č. 83/9/2011  
 

13. Rozpočtové opatrenia č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 
 
13.1.) Rozpočtové opatrenie č. 8/2011 
Dosiahnutie niţších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zníţením 
prebytku rozpočtu a to: 
 
- 322001 – dotácia na Kaštieľ zo ŠR – zníţenie o sumu 4 385,73 Eur 
- 322001 – dotácia na Kaštieľ z EFRR - zníţenie o sumu 37 278,71 Eur 

 
 Hlasovanie - viď uznesenie č. 84/9/2011  

 
  13.2.) Rozpočtové opatrenie č. 9/2011 

     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. 322001 – dotácia na kaštieľ zo ŠR – zníţenie o 6 475,38 Eur  

     312001 – dotácia na kaštieľ zo ŠR – zvýšenie o 6 475,38 Eur  
2. 322001 – dotácia na kaštieľ zo EFRR – zníţenie o 55 040,79 Eur 

     312001 – dotácia na kaštieľ zo EFRR – zvýšenie o 55 040,79 Eur  
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3. 11S1 0620 717002 – kaštieľ zdroj EÚ - zníţenie o sumu 67 620,79 Eur 
      11S2 0620 717002 – kaštieľ zdroj ŠR - zníţenie o sumu 7 955,38 Eur 

11GA 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj - zníţenie o sumu 10 342,59 Eur 
11S1 0620 637005 – externý manaţment zdroj EÚ– zvýšenie o sumu 12 580,00 Eur 
11S2 0620 637005 – externý manaţment zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 1 480,00 Eur 
11GA 0620 637005 – externý manaţment vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 740,00 Eur 
11S1 0620 633001 – interiérové vybavenie zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 44 291,14 Eur 
11S2 0620 633001 – interiérové vybavenie zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 5 210,72 Eur 
11GA 0620 633001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2 605,36 Eur 
41 620 633001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 6 364,89 Eur 

11S1 0620 633002  - výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 3 760,67 Eur 
11S2 0620 633002 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 442,43 Eur 
11GA 0620 633002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 221,22 Eur 
11S1 0620 633003 – výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 2 322,18 Eur 
11S2 0620 633003 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 273,20 Eur 
11GA 0620 633003 – výpočtová technika vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 136,60 Eur 
11S1 0620 633004 – prevádzkové prístr. zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 3 968,99 Eur 
11S2 0620 633004 – prevádzkové prístr. zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 466,94 Eur 
11GA 0620 633004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 233,47 Eur 
11S1 0620 633013 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 697,81 Eur 
11S2 0620 633013 – softvér zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 82,09 Eur 
11GA 0620 633013 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 41,05 Eur 
(pre program 3.3) 

4. 11S1 0620 717002 – kaštieľ zdroj EÚ - zníţenie o sumu 173 506,99 Eur 
11S2 0620 717002 – kaštieľ zdroj ŠR - zníţenie o sumu 20 412,59 Eur 
11GA 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj - zníţenie o sumu 10 228,84 Eur 
41 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2,61 Eur 
11S1 0620 711003 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 187,12 Eur 
11S2 0620 711003 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 22,01 Eur 
11GA 0620 711003 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 11,01 Eur 
41 0620 711003 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 26,81 Eur 
11S1 0620 713001 – interiérové vybavenie zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 20 755,08 Eur 
11S2 0620 713001 – interiérové vybavenie zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 2 441,77 Eur 
11GA 0620 713001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 1 220,88 Eur 
41 0620 713001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2 973,61 Eur 
11S1 0620 713002  - výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 2 960,57 Eur 
11S2 0620 713002 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 348,30 Eur 
11GA 0620 713002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 174,16 Eur 
41 0620 713002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 424,16 Eur 
11S1 0620 713003 – telekom. technika EÚ – zvýšenie o sumu 1 777,44 Eur 
11S2 0620 713003 – telekom. technika ŠR – zvýšenie o sumu 209,11 Eur 
11GA 0620 713003 – telekom. technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 104,56 Eur 
41 0620 713003 – telekom. technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 254,66 Eur 
11S1 0620 713004 – prevádzkové prístr. zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 20 128,80 Eur 
11S2 0620 713004 – prevádzkové prístr. zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 2 368,09 Eur 
11GA 0620 713004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 1 184,05 Eur 
41 0620 713004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 2 883,88 Eur 
11S1 0620 717001 – kaštieľ zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 122 136,28 Eur 
11S2 0620 717001 – kaštieľ zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 14 368,97 Eur 
11GA 0620 717001 – kaštieľ vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 7 184,49 Eur 

  (pre program 3.3) 
5.  0620 717001 – výstavba nových lávok – zníţenie o sumu 40 572,72 Eur (program 3.3)   

0620 635006 – oprava a údrţba budov – zvýšenie o sumu 40 572,72 Eur (program 15.1)   

6.  0620 716 – projekt na výstavbu nových lávok – zníţenie o sumu 6 559,66 Eur (program 
3.3)  0620 637005 – špeciálne sluţby – zvýšenie o sumu 6 559,66 Eur (program 15.1)  
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7.  0620 717001 – výstavba nových lávok – zníţenie o sumu 38 598,38 Eur (program 3.3)        
0620 635006 – oprava a údrţba budov – zvýšenie o sumu 38 598,38 Eur (program 15.1)  

8.  0310 633006 – všeobecný materiál – zníţenie o sumu 170,00 Eur (program 5.1)                  
0310 633013 – softvér a licencie – zvýšenie o sumu 170,00 EUR (program 5.1)  

9.  0520 635004 – údrţba zariadení  - zníţenie o sumu 800,00 Eur (program 6.3)                                  
0520 637004 – všeobecné sluţby – zvýšenie o sumu 800,00 Eur  (program 6.3) 

10.  0443 711001 – nákup pozemkov – zníţenie o sumu 3 500,00 Eur (program 3.3)                                      
01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie o sumu 3 500,00 Eur (program 15.1) 

11.  0473 637011 – štúdia cyklistického chodníka – zníţenie o sumu 2 320,00 Eur (program 
2.1)                    0912 09501 - transfer ŠSZČ ZŠ Komenského – zvýšenie o sumu 2 320,00 
EUR (program 9.4) 

12.  0610 635006 – údrţba budov  - zníţenie o sumu 1 000,00 Eur (program 3.3)                      
09121 09501  - transfer  ŠSZČ ZŠ Povýšenia sv. Kríţa – zvýšenie o sumu 1 000,00 EUR 
(program 9.5)  

13.  09601 713004 – nákup el. pece pre ŠJ Ruţová – zníţenie o sumu 532,00 Eur (program 
9.3)         09601 633004 – prevádzkové prístr., zariadenia – zvýšenie o sumu 370,00 Eur 
(program 9.3)  
0911 635006 – údrţba budov MŠ Ruţová – zvýšenie o sumu 162,00 Eur (program 9.1) 

14.  0911 633001 – interiérové vybavenie MŠ Ruţová – zníţenie o sumu 565,00 Eur (program 
9.1)      0911 635006 – údrţba budov MŠ Ruţová – zvýšenie o sumu  565,00 Eur (program 
9.1) 

15. 0620 717001 - technická vybavenosť Jamy – zníţenie o sumu 490,00 Eur (program 3.3)  
0620 716 – projektová dokumentácia priemyselná zóna – zvýšenie o sumu 490,00 Eur 
(program 3.3) 

Hlasovanie - viď uznesenie č. 85/9/2011  
 

13.3.) Rozpočtové opatrenie č. 10/2011 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 
2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
1. 312001 – dotácia na sčítanie obyvateľstva - zvýšenie príjmov o sumu 9 473,24 Eur                               
0132 614 - odmeny zvýšenie výdavkov o sumu 550,00 Eur (program 15.3) 
0132 620 - odvody do poisťovní – zvýšenie výdavkov o sumu 253,05 Eur  (program 15.3) 
0132 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 13,95 Eur (program 15.3) 
0132 637004 - všeobecné sluţby – zvýšenie výdavkov o sumu 25,30 Eur (program 15.3) 
0132 637027 - odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 8 630,94 Eur (program 
15.3) 
2.  312001 – dotácia na protipovodňové opatrenia – zvýšenie príjmov o sumu 91 030,00 Eur 
0560 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 3 746,00 Eur (program 12.4) 
0560 620 - odvody do poisť.- zvýšenie výdavkov o sumu 1 308,80 Eur (program 12.4) 
0560 620 - odvody z dohôd – zvýšenie výdavkov o sumu 7,00 Eur (program 12.4) 
0560 632003 – pošt. a tel. sluţby – zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 Eur program 12.4) 
0560 633004 – náradie - zvýšenie výdavkov o sumu 4 550,00 Eur (program 12.4) 
0560 633006 – všeob. materiál - zvýšenie výdavkov o sumu 46 481,06 Eur (program 12.4) 
0560 633010 – ochr. pomôcky - zvýšenie výdavkov o sumu 1 004,20 Eur (program 12.4) 
0560 634001 - PHM doprava osôb - zvýšenie výdavkov o sumu 2 878,00 Eur (program 12.4) 
0560 634004 - prepravné - zvýšenie výdavkov o sumu 1 560,00 Eur (program 12.4) 
0560 636002 - prenájom mechaniz. - zvýšenie výdavkov o sumu 16 100,00 (program 12.4) 
0560 637001 – školenie - zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 Eur (program 12.4) 
0560 637003 – propagácia - zvýšenie výdavkov o sumu 65,00 Eur (program 12.4) 
0560 637005 - špeciálne sluţby - zvýšenie výdavkov o sumu 9 000,00 (program 12.4) 
0560 637014 – stravovanie - zvýšenie výdavkov o sumu 2 436,94 (program 12.4) 
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0560 637027 - dohody mimo prac. pomeru - zvýšenie výdavkov o sumu 893,00 Eur (program 
12.4) 
 
3. 312001 – transfer z ÚP na protipovodň. opatrenia – zvýšenie príjmov v sume 19 046,74 Eur  
0560 610 - mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 14 114,00 Eur (program 12.4) 
0560 620 - odvody do poisťovni – zvýšenie výdavkov o sumu 4 932,74 Eur (program 12.4) 
 
4.  311 – granty MŠ Ruţová – zvýšenie príjmov v sume 500,00 Eur  
0911 633001 – interiérové vybavenie MŠ Ruţová – zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 Eur 
(program 9.1) 
 
5. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 1 675,00 Eur                         
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 675,00 Eur (program 9.2)  

 
Hlasovanie - viď uznesenie č. 86/9/2011  

      
13.4.) Rozpočtové opatrenie č. 11/2011 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 
2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o sumu 704,00 Eur 
01116 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 704,00 Eur (program 15.1) 
 
     Hlasovanie - viď uznesenie č. 87/9/2011 
  
13.5.) Rozpočtové opatrenie č. 12/2011 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 
2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o 1 500,00 Eur 
0810 642001– transfer pre TJ Slovan – zvýšenie výdavkov o sumu 1 500,00 Eur(program 10.2 ) 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/zdrţal sa, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/zdrţal sa, p. Alžbeta 
Orinčáková/zdrţala sa, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, Mgr. 
Ivan Vaško/zdrţal sa, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa 
 
13.6.) Rozpočtové opatrenie č. 13/2011 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 
2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

 
292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o sumu 1 064,75 Eur 
0620 637004 – všeobecné sluţby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 064,75 Eur (program 15.1) 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/zdrţal sa, p. Jozef Koky/zdrţal sa, Ing. Štefan Zekucia/zdrţal sa, p. Alžbeta 
Orinčáková/zdrţala sa, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, Mgr. 
Ivan Vaško/zdrţal sa, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa 
 
Návrh: 
p. Orinčáková - podala návrh za prerušenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Mgr. Trošanová – prosí poslancov, aby si ešte vypočuli informáciu PaedDr. Skoumalovej 
o zriadení Centra voľného času 
 
Hlasovanie za prerušenie zasadnutia OZ: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa , p. Marcel Špener/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti,  
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p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
PaedDr. Skoumalová - ţiadosť na zriadenie CVČ je koncipovaná tak, ţe zriaďovateľom je obec, 
nakoľko jeho zriadenie súkromnou osobou je pre obec nevýhodné 
- k otázke, aby CVČ bolo zriadené pri ZŠ, iba toľko, ţe základné školy v obci majú zriadené 
strediská záujmovej činnosti, preto neplánujú zriadiť ďalší subjekt 
- náklady spojené s financovaním CVČ počas 4 mesiacov (september – december 2012) sú 
7 780,- Eur. V podielových daniach, vychádzajúc z terajšieho koeficientu, dostaneme na 
uvedené obdobie 7 858,- Eur. Uvedená suma bude hradená z rozpočtu obce. 
 
 

Pokračovanie 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, dňa 19.9.2011: 
 

Prítomní:   12 poslancov – prezenčná listina, Mgr. Szitová  - ospravedlnená 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
                   Ing. Miroslav Malina - ospravedlnený 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce   
  Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník obecnej polície 

 
14. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2011 a monitorovacia správa 
Poslancom bola predloţená informácia o čerpaní rozpočtu obce za 1. polrok 2011, samostatne 

čerpanie príjmov, výdavkov a kapitálových výdavkov a monitorovacia správa. 

 

15. Harmonogram zostavovania a kontroly čerpania rozpočtu 

Poslancom bol predloţený Harmonogram zostavovania a kontroly čerpania rozpočtu. 
   Hlasovanie - viď uznesenie č. 88/9/2011 
 
Pred bodom č.16 diskusia, Ing. Kotrady, starosta obce informoval poslancov so zriadením 
Centra voľného času. Poslankyňa Mgr. Szitová navrhovala zriadenie CVČ pri ZŠ Komenského 
3, preto sa uskutočnilo rokovanie  s riaditeľkou ZŠ Komenského RNDr. Vozárovou. Pokiaľ je 
CVČ zriadené pri škole, môţu ho navštevovať iba deti do 15 rokov. Ak je zriaďovateľom CVČ 
obec, jeho členom sa môţe stať sa môţe stať kaţdý aţ do 30 rokov veku. Vzhľadom na to, ţe  
činnosť CVČ je rozsiahla, zaberá veľa času a je to veľká náročnosť na prácu učiteľov, ţiadosť 
na Ministerstvo školstva SR bola zaslaná v zmysle, aby jeho zriaďovateľom bola obec. 

p. Grečko – za poslanecký klub predniesol, ţe poslanecky klub je za zriadenie Centra voľného 
času pri základnej škole na ul. Komenského v Smiţanoch. Vzhľadom k finančnej situácii 
Slovenska je predpoklad, ţe podielové dane budú  klesať, preto si nemôţeme dovoliť zriaďovať 
ďalšie inštitúcie, ktoré budú predstavovať reţijný náklad pre obec. Zriadiť CVČ pri ZŠ je pre obec 
ideálnym riešením. Všetky aktivity budú môcť byť zastrešene pod CVČ pri ZŠ a zároveň sa bude 
vyuţívať priestor telocvične, ihriska. Do septembra máme čas prepracovať zriaďovaciu listinu 
a zaslať ju na ministerstvo. Podielové dane za prvých osem mesiacov poklesli cca 7%, doterajšie 
financovanie školy z podielových dani bolo na nadštandardnej úrovni, ZŠ ma k dispozícii 
kvalifikovaných pedagógov, ktorí môţu pracovať na dohody, ušetrí sa na platoch a odvodoch  v 
CVČ pri ZŠ to tak beţne funguje, šetrenie budúcich reţijných nákladov – budova, účtovníctvo, 
MTZ a iné. Prvé štyri mesiace ma financovať CVČ obec z vlastných prostriedkov,  p. riaditeľka 
ZŠ hovorila na stretnutí, ţe to bude tak, ako doteraz a ţiadne prostriedky nebudú čerpané 
navyše. K  dispozícii bude telocvičňa a ihrisko dôvod nášho postoja k ČVČ je, ţe  ak chceme 
v obci robiť opravy, dostávame odpoveď, ţe nie sú finančné prostriedky a musíme šetriť. Aj toto 
je cesta na šetrenie. 
Ing. Kotrady – či uţ bude CVČ zriadené pri ZŠ alebo obcou, financovanie pôjde stále cez obec 
PaedDr. Skoumalová – CVČ je moţné zriadiť i pri základnej škole, ale treba brať do úvahy, ţe 
ZŠ majú školské strediská záujmovej činnosti (pre deti do 15 rokov, čiţe ak bude jedno dieťa 
navštevovať školské stredisko a zároveň aj CVČ, pre školu je to nevýhodné, lebo dostane na 
dané dieťa peniaze iba raz 
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p. Špener – CVČ by mohlo zastrešiť folklór, stolný tenis, poţiarny krúţok, mládeţnícky futbal 
Ing. Novotný – zahlasuje za zriadenie CVČ 
p. Svetkovský – bolo treba informovať poslancov pred podaním ţiadosti 
Ing. Kotrady – CVČ bolo prejednané na komisii školstva a športu, vzdelávania, na obecnej 
školskej rade, obecnej rade  – poradné orgány odporučili zriadenie CVČ. O CVČ sa rokovalo aj 
na 8. zasadnutí OZ. 
RNDr. Vozárová – pokiaľ je moţnosť, treba ju vyuţiť a zriadiť CVČ. Zriadiť centrum pri ZŠ 
nemôţe, pretoţe škola má 400 ţiakov zo sociálne slabého prostredia, špeciálne triedy pre 
ţiakov s mentálnym postihnutím, školské stredisko záujmovej činnosti, školskú jedáleň, školský 
klub detí. Je ochotná CVČ finančne vypomôcť po dobu 4 mesiacov. 
p. Grečko – v prípade, ţe ZŠ Komenského finančne pomôţe, poslanci poslaneckého klubu sú 
ochotní, aby CVČ bolo zriadené pri obci. 
 Hlasovanie za zriadenie Centra voľného času - viď uznesenie č. 89/9/2011 
 
Ing. Kotrady- oboznámil poslancov s pripravenými uzneseniami zo stavebnej komisie:   
 

UZNESENIE č. 90/9/2011 
Predaj pozemku parcela č. C-KN 1697/88 o výmere 405 m2 druh pozemku orná pôda, zapísaná 
na LV č. 1 v k. ú. Smiţany, v zmysle výsledku obchodnej verejnej súťaţe konanej dňa 10. 8. 
2011 pre Zuzanu Tomášekovú, bytom Štrkovec 1052/2, Smiţany v cene 1 800,- € vrátane DPH. 
Na pozemok si Obec Smiţany v prípade predaja pozemku na tretiu osobu do 10 rokov 
vyhradzuje predkupné právo. 
Kupujúca uhradí poplatok za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností  
v hodnote 132,- €. Kupujúca je povinná začať s výstavbou rodinného domu do 1 roka od 
podpísania kúpnej zmluvy, v opačnom prípade vráti pozemok Obci Smiţany. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 Hlasovanie - viď uznesenie č. 90/9/2011 
 

UZNESENIE č. 91/9/2011 
Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 2037/159  o výmere 169 m2 - zastavané 
plochy na Košiarnom brieţku zo súčasného vlastníka Silvestra Morandínyho, bytom Brusník 21, 
Smiţany na Petra Vranu, bytom Iliašovská 415/20, Smiţany s tým, ţe ťarcha - vecné bremeno 
z článku VI. kúpnej zmluvy č. 27/2007 sa prenesie na nového vlastníka. 
Nový vlastník doplatí Obci Smiţany rozdiel pôvodnej kúpnej ceny a v súčasnosti platnej ceny za 
predaj pozemkov podľa VZN č. 85, to činí 3,4 € + 20 % DPH za 1 m2 , celkom 689,52 €. 
  
Pripomienky: 
Mgr. Vaško – opýtal sa, či to bolo prejednané s právnikom 
Ing. Kotrady – je to v kompetencii OZ 
 Hlasovanie - viď uznesenie č. 91/9/2011 
 

Ing. Kotrady – Obecné zastupiteľstvo na 2. zasadnutí dňa 20.1.2011 schválilo uznesením č. 

1/2/2011 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2011. Poverilo ju aj úlohou 
skontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii budovy obecnej polície. 29. 
apríla 2011 bol v budove obecnej polície poslanecký deň, ktorý bol zameraný na projektovú 
dokumentáciu, fakturáciu a samotnú realizáciu stavebných prác. Hlavná kontrolórka obce 3. júna 
2011 podala správu o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej uviedla 17 zistení, pričom 
vytkla nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a bezdôvodné obohatenie zhotoviteľa 
získaním finančného prospechu v sume minimálne 12 728,19 EUR. 
Ku kontrolným zisteniam som ako štatutár obce podal dňa 15.6.2011 námietky. Ku kaţdému 
zisteniu hlavnej kontrolórky boli podrobne vysvetlené práce, dodávka materiálu, naviac práce 
a prípadný cenový rozdiel v prospech obce ako objednávateľa, resp. v prospech zhotoviteľa. 
Spočítaním cenových rozdielov vychádza stále celkový výsledok v prospech objednávateľa, čiţe 
obce Smiţany v sume 416,30 EUR. 
Na poslaneckom dni dňa 21. júna 2011 bola správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
a podaní námietky prerokovaná s poslancami. Nebol prijatý ţiaden záver. V zmysle zákona mala 
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hlavná kontrolórka obce znova podať správu o následnej finančnej kontrole, na základe ktorej 
štatutár obce – starosta - prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov. Nič také sa neudialo. 
Dňa 11.7.2011 hlavná kontrolórka obce podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu podvodu, ku ktorému malo dôjsť tak, ţe vo faktúrach v r. 2008 a 2009 od zhotoviteľa 
ŠIRILA a.s., Spišská Nová Ves pre investora obec Smiţany za vykonané rekonštrukčné práce na 
budove súp. č. 37 v Smiţanoch bol vyfakturovaný materiál a práce, ktoré v skutočnosti neboli 
dodané, tieto faktúry boli obcou uhradené, čím takto mala vzniknúť škoda obci Smiţany vo výške 
5 858,82 EUR. 
Zrazu zo 17 zistení zostalo iba 5 a zo sumy 12 728, 19 EUR bola suma 5 858, 82 EUR. Ako sa 
k tomu dospelo vie iba oznamovateľ. 
V súvislosti s týmto oznámením boli za obec Smiţany vyšetrovaní starosta obce Ing. Michal 
Kotrady, vedúca oddelenia výstavby a ţivotného prostredia Ing. Edita Baginová a za firmu ŠIRILA 
a.s. Ing. Ľudovít Novotný. 
Dňa 24.8.2011 vyšetrovateľ policajného zboru vydal uznesenie, ktorým podľa § 197 ods. 1 písm. 
d) Trestného poriadku odmietol trestné oznámenie hlavného kontrolóra obce Smiţany, pretoţe nie 
je dôvod na začatie trestného stíhania alebo postup podľa ods. 2, z trestného oznámenia, ani jeho 
doplnenia nebolo zistené, ţeby konaním dodávateľa – stavebnej firmy ŠIRILA a.s. a ani 
kompetentných pracovníkov investora -  obce Smiţany došlo k podvodnému konaniu s úmyslom 
získať neoprávnený prospech. O podaní podnetu - trestné oznámenie som sa dozvedel pri návrate 
z dovolenky dňa 17.8.2011 telefonicky.  Hlavná kontrolórka  obce podala  podnet na trestné 
oznámenie na starostu obce, poslanca OZ Ing. Novotného (fi. Širila) a vedúcu stavebného 
oddelenia Ing. Baginovú. 
Ing. Novotný – reagoval ako dotknutá osoba k veci, ako jeden z tých, na ktorého bolo podané 
trestné oznámenie,  ţe treba občanom tejto obce vysvetliť, ţe to čo sa tu hlása od začiatku roka, 
ako kto sa tu obohatil pri rekonštrukcii obecnej polície, ako kto čo tu ukradol, ako bola predraţená 
rekonštrukcia, ako kto netransparentne konal - je nepravda.  Prečítal  z uznesenia vyšetrovateľa, 
ktoré bolo vydané 4.9.2011 v ktorom sa píše, ţe Trestné oznámenie neobsahuje skutočnosti ktoré 
odôvodňujú začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 Tr. poriadku a nie sú dôvody ani na 
odovzdanie veci podľa § 197 ods. 1 písm.a,b Tr. poriadku na prejednanie priestupku alebo iného 
správneho deliktu, alebo inému orgánu na disciplinárne alebo kárne konanie, ani na odloţenie veci 
podľa § 197 ods. 1 písm.c a ods.2 Tr. poriadku pre neprípustnosť trestného stíhania, zánik 
trestného činu alebo neúčelnosť trestného stíhania 
p. Grečko –poţiadal, aby bolo prečítané odôvodnenie, nakoľko nevidel toto uznesenie, uznesenie 
sa doručuje oznamovateľovi a poškodenému a ţiadal o prečítanie, či toto uznesenie začína tým, 
ţe podaním oznámenia sú tam menované konkrétne osoby   
Ing. Novotný – reagoval tým, ţe nebude toto uznesenie čítať, nakoľko obsahuje štyri strany   
p. Grečko – sa pýtal, či sú tam citované mená 
Ing. Kotrady – povedal áno 
Ing. Novotný – reagoval slovami, ţe tak ako povedal p. starosta, bude toto uznesenie zverejnené 
na webovej stránke obce a niet dôvod toho uznesenia niečo nečítať a vyjadril len poľutovanie nad 
tým, ako sa narába s faktami a akým spôsobom celá táto kauza spľasla. 
Ing. Dobšinská – celú schému ako kontrolovali OP, tak povedal aj vyšetrovateľovi. Nespomenula 
ani jedno meno, vyplynulo to z tej debaty, kto spolupracoval. Nebolo to  trestné oznámenie na 
konkrétnu osobu, iba oznámenie, ktoré nešlo iba na políciu. Dostal ho aj  NKÚ a takisto aj 
prokurátor. Z kontroly vyplynulo, ţe boli tam rozdiely, v námietkach to nebolo podloţené. Nakoľko 
prebehla kontrola, štatutár nezaujal k tomu stanovisko, aby došlo k náprave, vykonávala si 
povinnosť, ţe keď zistí nezrovnalosti, aby konala ďalej. Jej úlohou je poukazovať na hospodárenie, 
aby sa pri všetkých investíciách postupovalo maximálne najhospodárnejšie. 
Ing. Kotrady – pri prejednávaní správy a námietok, zákonný postup je taký, ţe sa znova vypracuje 
správa následnej finančnej kontroly, a starosta následne nato prijíma opatrenia. Tento postup mu 
nebol umoţnený. V prvej správe z kontroly uviedla hlavná kontrolórka 17 zistení, v podnete, ktorý 
doručila  na políciu uviedla iba 5 zistení. Ak uznala iba časť z týchto zistení, nie všetky,  mala ich 
prejednať najprv so štatutárom a nie riešiť to hneď podnetom na políciu. Nebol to štandardný 
postup.    

Ing. Dobšinská – chce priniesť oznámenie a prečítať ho 
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Ing. Baginová – uviedla, ţe vyšetrovateľ jej povedal, ţe sa to bolo na konkrétne osoby, ktoré sú 
podpísané na preberacom protokole a podľa nej sa jedná o podanie na konkrétne osoby aj toto 
trestné oznámenie a je zbytočne polemizovať o týchto veciach   
p. Grečko – uviedol, ţe kaţdý sa tu vyjadruje ako veľký znalec trestného poriadku, pouţívajú sa 
tu slová trestné stíhanie atď., hovoríte od veci, a vysvetlil, ţe keď je daný podnet na 
prokuratúru, tak prokurátor ho musí nejak vybaviť, a to tak, ţe ho pošle úradu kriminálnej polície 
alebo na obvodné oddelenie. Policajt podľa trestného poriadku citoval § 196 ods. 2  Tr. poriadku 
ako prokurátor alebo policajt po prijatí trestného oznámenia zistí, ţe je ho potrebné doplniť, 
doplnenie vykoná výsluchom oznamovateľa a vtedy to bolo na zápisnicu o trestnom oznámení, 
iná zápisnica nemôţe byť pouţitá len tá. Vyšetrovateľ doplnil oznámenie tak, aby mohol 
rozhodnúť v zmysle § 197  alebo 199 Trestného poriadku do 30 dní od prijatia oznámenia. Po 
doplnení oznámenia od hl. kontrolórky a podaní vašich vysvetlení vyšetrovateľ dospel k záveru, 
ţe nie je dôvod na postup podľa § 199 ods. 1  Tr. poriadku alebo podľa § 197 ods. 2 Tr. 
poriadku, lebo trestné stíhanie začína aţ § 199 ods. 1  Tr. poriadku a v tomto uznesení sa 
konštatuje, ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1, 2  Tr. poriadku, policajt začne trestné 
stíhanie bez meškania najneskôr do 30 dní. Keďţe vyšetrovateľ z daného podnetu a šetrenia 
zistil, ţe tieto nie sú na začatie tr. stíhania, toto oznámenie odmietol. Aţ si niekto myslí, ţe boli 
dotknuté nejaké osoby, tieto môţu podať trestné oznámenie pre krivé obvinenie, kde je 
predpoklad, ţe to skončí ako oznámenie hl. kontrolórky. Bolo uvedené, ţe toto oznámenie bolo 
podané na konkrétne osoby a aj toto zastupiteľstvo sa nahráva a materiály z neho môţu byť 
pouţité na podnet a neverí tomu, ţe vyšetrovateľ sa vyjadril tak, ţe toto oznámenie bolo podané 
na konkrétne osoby, nakoľko nečítal ani podnet a ani uznesenie a pád starosta obdŕţal toto 
uznesenie nie ako poškodený, ale ako štatutár obce, kde v tomto prípade je poškodená obec 
a uznesenie obdŕţala ako oznamovateľka kontrolórka.                     
 Mgr. Vaško – v podnete i uznesení z OR PZ nikto nebol obvinený, iba sa v nich spomínajú 
mená, pretoţe ste sa spolupodieľali na tom, pretoţe ste boli štatutárni zástupcovia za obec 
a firmu Širila 
Ing. Zekucia – navrhuje, aby starosta ako štatutárny zástupca obce dal odstrániť v budove OP 
závady, ktoré fi. Širila dodala nesprávne, alebo zle fakturovala 
Ing. Kotrady – obec dala voči  správe z kontroly OP námietky. Budova bola dokončená v r. 
2009, hlavnej kontrolórke obce nič nebránilo, aby urobila po kolaudácii kontrolu. 
Ing. Novotný – nemôţe sa povaţovať za závadu napr. videovrátnik značky, ktorá nebola 
naprojektovaná   
 
16. Diskusia 
p. Šarišský – ţiada opraviť cesty v rómskej osade  
p. Mika -  nutná oprava ciest : ul. Hornádska,  Štrkovec, Veterná, Rybníky. Navrhuje zahrnúť 
opravu týchto ciest aj chodníkov do rozpočtu na rok 2012. 
p. Vernarský - problém s kanalizáciou na Hviezdoslavovej ul., premostenie pri močariskách 
obec preinvestovala prostriedky pre niekoho a nie pre nás - tvrdí p.Vernarsky 
-  na Košiarnom brieţku sa vysypalo bývalé hnojisko, kto dal nato súhlas 
p. Svetkovský - p. Jakubcová  podala ţiadosť na obecný úrad, ohľadne sociálnej budovy, ktorá 
sa zatiaľ nedostala na rokovanie  sociálnej a bytovej komisii  
Ing. Kotrady – ţiadosť bola odovzdaná Mgr. Frankovičovej na prerokovanie v sociálnej komisii 
P. Orinčáková – vzhľadom k tomu, ţe  v obci nemáme pacientov s diagnózou autizmus, obecná 
rada nevidí dôvod, aby sa v obci zriaďovalo takéto stredisko   
p. Svetkovský- na ulici Topoľová bola umiestnená značka zákaz státia, bez vymedzenia 
časového intervalu  
- ţiada na ul. Pribinovu umiestniť kôš na psie exkrementy 
- nad studničkou (pri cirkevnej škole) je potrebné vykosiť trávnatý porast, ktorý bráni pretekaniu 
vody 
p. Grečko – ţiada spevniť plochu pri mostíku nad potokom Brusník 
- opýtal sa náčelníka OP koľko kontrol bolo urobených ohľadom majiteľov psov 
- ţiada častejšiu obchôdzku areálu MŠ Ruţová a aby príslušníci obecnej polície boli častejšie 
na prechodoch pre chodcov keď deti chodia do alebo zo školy 
Ing. Mgr. Prostejovský – kontroly po ul. Ruţovej s robia denne, dohliadať na prechody pre 
chodcov je pri malom počte príslušníkov OP a popri iných povinnostiach pomerne náročné 
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p. Grečko – upozornil na vraky áut 
p. Horváth – výmena pozemku p. Kokyho, zarastená cesta za mostom, chýbajú poklopy na 
kanálovej šachte 
p. Orinčáková – zaujíma sa koľko je v obci smetných košov s erbom obce, kto rozhodol o ich 
umiestnení a aká bola ich cena - je to dehonestácia  
Ing. Kotrady – v niektorých mestách majú erby vyobrazené na kanalizačných poklopoch 
Ing. Ertlová – informovala sa  koľkokrát sa na cintoríne kosilo, navrhuje častejšiu údrţbu 
cintorína, navrhuje zriadiť kolumbárium a vyčleniť priestor na ďalšie zelené hroby,  vysadiť 
stromy a to hlavne okolo zadných plotov, vymeniť bránu na starom cintoríne, oplotiť cintorín zo 
strany parkoviska, aby sa mohol na noc zatvárať,  vytvoriť parkovacie miesta pred vstupom do 
starého cintorína.  
Ing. Kotrady – cintorín sa kosí 2-3x do roka, niektorí ľudia si neţelajú kosiť pri hroboch, 
z dôvodu ich poškodenia. Ďalšie spomínané akcie majú moţnosť poslanci zapracovať do 
rozpočtu obce na rok 2012. 
p. Koky – navrhuje zriadiť poriadkovú sluţbu z Rómov, ktorá by dozerala na prechody pre 
chodcov 
p. Grečko – častejšie vyprázdňovať koše na cintoríne a o umiestnenie stojanov na vreca, ktoré 
sú voľne pohodené pri parku   
Ing.  Klaučo – predstavil poslancom OZ projekt v rámci cezhraničnej spolupráce s maďarskými 
partnermi na vybudovanie inţinierskych sietí v priemyselnom parku   
Mgr. Vaško – projekt sa môţe prerokovať na zasadnutí stavebnej komisie – 27.9.2011 
Ing. Ertlová – opýtala sa, ako obec vysporiadala pozemky v lokalite Jamy 
Ing. Kotrady – vysporiadané sú ¾ pozemkov, obec má vypracované projekty na celú lokalitu 
-vykupovanie pozemkov – moţnosť, aby ich vykupovali budúci investori, ale 20% z výmery je 
dohodnuté, ţe poskytnú bezplatne pre obec na vybudovanie inţinierskych sieti. 
p. Svetkovský – kedy budú na ul. umiestnené kontajnery na biologický odpad 
MVDr. Kovaľová – problém so spustením prevádzky „Veterinárna ambulancia“ kvôli presunutiu 
stánku  PNS 
Ing. Kotrady – odporúča, aby stavebná komisia urobila obhliadku a prípadne dohodneme 
stretnutie s dopravným inšpektorátom  
 
Predseda poslaneckého klubu p. Grečko prečítal uznesenia, ktoré pripravili poslanci klubu. 
 

UZNESENIE č. 92/9/2011 
- zaslanie zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OZ a OR poslancom do 10 pracovných dní a ich 
zverejnenie na internetovej stránke obce do 15 dní. Zároveň ruší uznesenie č. 5/1/2010, ktoré bolo 
prijaté dňa 17.2.2011 

 Hlasovanie - viď uznesenie č. 92/9/2011 
 

UZNESENIE č. 93/9/2011 
- vykonať kontrolu nájomníkov v obecných nájomných bytoch niţšieho štandardu v zmysle  
schváleného uznesenia č. 446/29/2010. 
V prípade, ţe byt neuţíva ten, komu bol regulárnymi pravidlami byt pridelený, ale je tam nasťahovaný  
iný, aj keď rodinný príslušník a samotný nájomník tam neţije a nemá tam trvalé bydlisko, obecný  
úrad predloţí obecnému zastupiteľstvu v novembri návrh na zrušenie nájmu. 
V prípade, ţe uţívatelia (to znamená samotný nájomca ale i príbuzní, druh, druţka, deti, druh a  
Druţky detí ich detí a ostatní) bytu nemajú uhradené všetky povinnosti voči obci ako je nájom, poplatky 
za komunálny odpad, dane z nehnuteľnosti, obecný úrad predloţí návrh na zrušenie nájmu na  
novembrové zastupiteľstvo s tým, ţe uţívateľ bytu bude mať moţnosť si záväzky do 21.10.2011  
s obcou vysporiadať. 
Termín: do zasadnutia OZ v novembri 
Zodpovedný: prednosta OcÚ  

 Hlasovanie - viď uznesenie č. 93/9/2011 
 

UZNESENIE č. 94/9/2011 
-písomne ţiadať správcu miestnej komunikácie III. tr. ul. Iliašovská o zrealizovanie vodorovoného  
a zvislého značenia prechodu pre chodcov – cca 50 m od kriţovatky ul. Iliašovská a ul. Tatranská  
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smer Iliašovská ul, na ul. Tatranskej cez Staničnú a na ul. Tatranskej oproti kultúrnemu domu 
k autobusovej zastávke. 
Termín: 30.9.2011 
Zodpovedný : prednosta OcÚ  

Hlasovanie - viď uznesenie č. 94/9/2011 
 

UZNESENIE č. 95/9/2011 
-vyčistiť chodník na starom cintoríne. Dlaţba hlavne v hornej časti je úplne zarastená trávou a burinou. 
Termín: 30.9.2011 
Zodpovedný : prednosta OcÚ  

Hlasovanie - viď uznesenie č. 95/9/2011 
 

UZNESENIE č. 96/9/2011 
- náčelníkovi obecnej polície podávať raz za štvrťrok správu o činnosti obecnej polície 
s porovnaním so štvrťrokom za predchádzajúci kalendárny rok. 
Termín : štvrťročne,  
    správu za I., II. a III. štvrťrok 2011 pripraviť na nasledujúce zastupiteľstvo 3.11.2011 
Zodpovedný : náčelník obecnej polície 

Hlasovanie - viď uznesenie č. 96/9/2011 
 

UZNESENIE č. 97/9/2011 
OZ konštatuje, ţe finančné oddelenie obecného úradu nerešpektuje schválený rozpočet pre rok 
2011 a to v poloţkách: 
- 01 116 610 001 mzdy a platy 
- 01 116 610 002 mzdy a platy 
- 08 205 611 mzdy a platy 

Hlasovanie - viď uznesenie č. 97/9/2011 
 

UZNESENIE č. 98/9/2011 
OZ odporúča starostovi obce ako riadiacemu štatutárovi obce, aby na obecnom úrade zjednal 
nápravu v prípade prekročenia mzdových poloţiek: 
- 01 116 610 001 mzdy a platy 
- 01 116 610 002 mzdy a platy 
- 08 205 611 mzdy a platy 

Hlasovanie - viď uznesenie č. 98/9/2011 
 

UZNESENIE č. 99/9/2011 
- zverejniť na internetovej stránke obce dokumenty: podnet na prešetrenie dodrţiavania zákonitostí 
pri rekonštrukcii obecného majetku a uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru – odbor 
kriminálnej polície Spišská Nová Ves 

Hlasovanie - viď uznesenie č. 99/9/2011 
 

Ing. Ertlová – navrhuje poţiadať Úrad pre verejné obstarávanie o vyjadrenie, či odporuje zákonu  
uznesenie, v ktorom OZ ukladá zverejniť na internetovej stránke obce výsledky výberového 
konania aj s uchádzačmi, ktorí neuspeli  
 
17. Návrh uznesení 

 
UZNESENIE č. 73/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
  
UZNESENIE č. 74/9/2011 
Hlasovanie: 
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Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 

 
UZNESENIE č. 75/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
   
UZNESENIE č. 76/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za ,Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
    
UZNESENIE č. 77/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
   
UZNESENIE č. 78/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 

 
UZNESENIE č. 79/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 80/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/zdrţal sa, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 81/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 

 
UZNESENIE č. 82/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
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Svetkovský/zdrţal sa, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 83/9/2011  
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 84/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za 

 
UZNESENIE č. 85/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 86/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za 

 
UZNESENIE č. 87/9/2011  
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 88/9/2011 
Hlasovanie: 
p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. 
Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária 
Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Miroslav Horváth/za 
    
UZNESENIE č. 89/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za, 
 p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 90/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za, 
 p. Miroslav Horváth/za 
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UZNESENIE č. 91/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. 
Róbert Mika/za, p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za, 
 p. Miroslav Horváth/za 

 
UZNESENIE č. 92/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 93/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 94/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 95/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 96/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 97/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti , p. Marcel Špener/zdrţal sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, 
p. Jozef Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 98/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti , p. Marcel Špener/zdrţal sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, 
p. Jozef Koky/zdrţal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
UZNESENIE č. 99/9/2011 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 
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Hlasovanie za všetky uznesenia:  
Mgr. Ľudmila Trošanová/za , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef 
Koky/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Miroslav Grečko/za 

 
18. Záver 

 
  Vzhľadom k tomu, ţe program 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta 
obce poďakoval poslancom aj ďalším prítomným za účasť a rokovanie ukončil.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :        
               
Ing. Mária Ertlová 
 
p. Marcel Špener 

 


