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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho 10. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 10. 2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smiţanoch 

_____________________________________________________________________ 

 
Prítomní:   11 poslancov – viď prezenčná listina 
         p. Marcel Špener – ospravedlnený 
         p. Miroslav Horváth 
                   
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok ( NFP ) 

4. Ţiadosť o NFP cez Lokálnu stratégiu komplexného prístupu (LSKP) 

5. Návrh uznesení 

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

10. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý po 

úvodnom privítaní konštatoval, ţe pri počte 11 prítomných poslancov je obecné zastupiteľstvo 

uznášania schopné. Poslanci iné návrhy na zmenu a doplnenie programu zasadnutia nemali a 

jednohlasne ho schválili. 

 
Hlasovanie  za program: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/ za, p.Jozef Koky/za, Ing. 
Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. 
Ivan Vaško/za,  Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 

Návrhová komisia:  
p. Alţbeta Orinčáková, Ing. Ľudovít Novotný, p. Jozef Svetkovský 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/ za, p.Jozef Koky/za, 
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/zdrţala sa, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa, Ing. 
Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za,  Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ivan Vaško, p. Róbert Mika 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/ zdrţal sa, p.Jozef Koky/za, 
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Mária Ertlová/za, 
Mgr. Ivan Vaško/zdrţal sa,  Mgr. Miroslava Szitová/za, p.Miroslav Grečko/za 
 

Zapisovateľka: p. Mária Mangerová 
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3. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok ( NFP ) 

 

Ing. Kotrady - V rámci cezhraničnej maďarsko-slovenskej spolupráce má obec záujem zapojiť sa do 
projektu  „spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom budovania ekologickej 
infraštruktúry“. Ing. Kotrady, starosta obce dňa  11.10.2011 na svojej zahraničnej pracovnej ceste 
navštívil spolu s Ing. Vladimírom Klaučom, konateľom spoločnosti SOLITÉRA a Ing. Darinou 
Pavelekovou, riaditeľkou Spišskej regionálnej a rozvojovej agentúry  primátora  mesta 
Borsodnádasd v Maďarsku 
Mesto Borsodnádasd leţí v Borsod – Abauj – Zemplínskej ţupe (ţupné mesto Miškolc). Cestná 
vzdialenosť od Smiţian je zhruba 135 km. Mesto má  3500 obyvateľov. Pred revolúciou 
najväčším zamestnávateľom v meste bola valcovňa plechov, kde polotovar dováţali zo ţeleziarní 
blízkeho mesta Ózd. Mesto má vlastnú kanalizáciu a ČOV, pričom chcú získať finančné 
prostriedky z európskych fondov na jej modernizáciu. Rokovali sme s primátorom mesta Ing. 
Krisztiánom Kormosom, za účasti prekladateľa z mesta Ózd. Prejavil záujem o cezhraničnú 
spoluprácu. Predstavili sme mu projekt nášho Ekoparku, kde máme projekčne pripravenú 
dokumentáciu na vodovod, kanalizáciu, ČOV a cestu. 
Cieľom týchto aktivít je poţiadať o finančné prostriedky z fondov EU v objeme 2,2 mil. EUR. Naša 
obec by na tomto projekte participovala v sume 1,7 mil. EUR. Dotácia by slúţila na spomínané 
investície v Ekoparku Smiţany. Maďarská strana by 0,5 mil. EUR pouţila na vypracovanie 
projektovej dokumentácie v príbuznej oblasti, obnoviteľné zdroje energie, tréningy a školenia. 
Termín podania ţiadosti v elektronickej forme je 21.10.2011. Podaniu ţiadosti predchádza súhlas 
obecného zastupiteľstva, pretoţe tak ako pri všetkých projektoch z európskych fondov, je  5 % 
spolufinancovanie z vlastných zdrojov.. Bolo dohodnuté, ţe Ing. Klaučo do 7.10.2011 zašle e-
mailom bliţšie informácie o cezhraničnej spolupráci, aby si ich primátor naštudoval a do 
10.10.2011 a vyjadrí svoje stanovisko. Predbeţne sa o pripravovanej cezhraničnej spolupráci 
vyjadril kladne, privítal túto spoluprácu s tým, ţe mesto Borsodnádasd má ambíciu sa rozvíjať aj 
takýmto spôsobom. 
Dňa 18.10.2011 sa v Smiţanoch konalo stretnutie zástupcov mesta Borsodnádasd. Za obec sa 
stretnutia zúčastnili Ing. Kotrady,  strosta obce, Ing. Baginová vedúca stavebné odd., Ing. 
Zimmermanová vedúca odd. školstva a cestovného ruchu, poslanci boli zastúpení Mgr. Vaškom. 
Prítomný bol aj pán Ing. Klaučo, ktorý kontakty sprostredkoval. 
Bola podpísaná „Deklarácia o spolupráci“ v oblasti ţivotného prostredia a  cestovného ruchu.  
Mimoriadne zasadnutie OZ je zvolané z dôvodu, ţe  zajtra je termín predkladania ţiadostí. 
Je pripravený návrh uznesenia, na základe ktorého obecný úrad  podá ţiadosť na : 
 

a) zapojenie Obce Smiţany ako Lead Partnera do projektu v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007 – 2013 s názvom „Spoločná 
ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom budovania ekologickej infraštruktúry“, 
v ktorom cezhraničným partnerom je mesto Borsodnádasd; 

 
b)   financovanie projektu v prípade schválenia projektovej ţiadosti poţadovanou mierou 

spolufinancovania z celkových výdavkov za Obec Smiţany 1 725 643,- EUR vo výške 
5% t.j. 86 283,- EUR. 

V rámci projektu by sa postaila čistička odpadových vôd, kanalizácia, vodovod a cesta 
v priemyselnej zóne na „Jamách“. 
 
- hlasovanie viď uznesenie č.100/10/2011 

 

Pripomienky: 

Ing. Ertlová – informovala sa či je v tomto projekte zahrnutá aj cesta a ako sa Urbariát 

vysporiadame  s pozemkami, cez ktoré cesta pôjde a ktorý nie je sú vysporiadaný  

Ing. Kotrady – mala by byť  v tom zahrnutá aj prístupová cesta k čističke ČOV, ktorá je 

situovaná niţšie, bliţšie ku rómskej osade. Kanalizácia bude napojená na túto ČOV. Prebehlo 
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jednanie s p. Javorským, predsedom Urbariátu o odkúpení pozemkov, cez ktoré bude 

prechádzať kanalizačné potrubie 

Ing. Ertolová – p. Javorský  hovorí, ţe má záujem dať súhlas na konanie, ale nie je oprávnený 

dať tento súhlas  v mene vlastníkov pozemkov , bez súhlasu všetkých sa nebude dať vybaviť 

stavebné povolenie  

Ing. Kotrady – pri príprave územného rozhodnutia, nebol potrebný súhlas vlastníkov 

pozemkov - ide o kanalizačné potrubie, ktoré je v zemi. 

Ing. Ertlová – informovala sa či výberové konanie bude podľa scenára ako sme robili výberové 

konania doteraz? , alebo kto bude rozhodovať o podmienkach výberového konania a či to 

bude robené elektronickou aukciou a kto bude určovať podmienky VO, či budeme mať zase 

externú firmu, ktorá nám všetko vybaví a navrhne podmienky a pôjdeme podľa týchto 

podmienok alebo to budeme odsúhlasovať v obci? 

Ing. Kotrady – ţiadosť vypracováva Spišská regionálna rozvojová agentúra, o výbere dodávateľa 

sme zatiaľ s nikým nejednali 

Ing. Ertlová – hovorím to preto, aby sme dopredu stanovili kto, aby sme potom neriešili 

situáciu keď bude zmluva uzatvorená a nebude sa dať od nej odstúpiť, budeme môcť 

podmienky VO  určovať my? 

Ing. Kotrady  - zatiaľ sme s nikým nejednali, o výberovom konaní sme sa zatiaľ s nikým 

nebavili, nejde VO cez externú firmu 

Ing. Ertlová –  a nepôjde? 

Ing. Kotrady – myslím si, ţe nie 

Ing. Ertlová – kto o tom bude rozhodovať? 

Ing. Kotrady – poslanci 

Ing. Ertlová – to  znamená, ţe keď sa bude rozhodovať o výberovom konaní, tak o tom budú 

rozhodovať poslanci? 

Ing. Kotrady – áno 

Ing. Ertlová  - máme vaše slovo? 

Ing. Kotrady - áno 

Ing. Kotrady  - keď to pôjde elektronickou aukciou a myslím si,  ţe takáto veľká zákazka by 

mala ísť cez elektronickú aukciu tak máme vybratú firmu ktorá to technicky zabezpečí 

Mgr. Trošanová – opýtala sa, či v prípade problémov s Urbariátom nie je moţnosť zámeny 

pozemkov 

Ing. Ertlová – kataster neurobí zmenu pokiaľ nie je podpísaná zmluva vlastníkom pozemku,  či 

uţ pri predaji (kúpnu zmluvu) alebo zámene(zámennú zmluvu), či darovaciu zmluvu,  to je 

jedno. Dlhodobo sa to robilo bez problémov, ale kataster dostal usmernenie a v dnešnom čase 

je s tým problém, preto na to upozorňujem  

 

Ing. Kotrady – oboznámil poslancov so ţiadosťou o vytvorenie partnerstva a to v rámci obci 

schválenej podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP-ÚSVRK-2008/1,2-020-

KE. O partnerstvo v tejto oblasti poţiadal podnikateľský subjekt spoločnosti ALUEFEKT s.r.o., 

Tepličská cesta 3619/1, Spišská Nová Ves zastúpená pánom Františkom Vartovníkom. 

Zámerom spoločnosti je rozšírenie výrobných kapacít technologickej linky na striekanie 

profilov, rozbehnutie výroby roliet, vonkajších ţalúzií, garáţových brán, úpravu plastových, 

drevených a hliníkových profilov. Túto výrobu firma plánuje  umiestniť v našom priemyselnom 

parku Jamy. Podnikateľský plán pri investičnom zámere za cca 1,4 mil. eur ráta s vytvorením 

10-12 pracovných miest, ktoré chcú obsadiť prednostne obyvateľmi rómskej komunity 

Smiţany. 
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Ing. Ertlová – projekt  o ktorý sa jedná sa volá „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej 

komunity v obci Smiţany“  je na podporu rómskeho etnika, ale v ţiadosti chýba,  ţe firma 

vytvorí 10-12 prac. miest pre rómov a ţe  ráta s vytvorením pracovných miest vyslovene pre 

nezamestnaných rómov 

- pri úspešnom schválení výzvy prevádzku chce firma umiestniť na JAMY. Obec nepočíta s 

výstavbou inţinierskych sietí 2. etapy , ako sa obec môţe zaviazať, ţe fi. ALUEFEKT s.r.o. 

splní podmienky, ktoré sú vo výzve, ţe pracovné miesta budú vytvorené, keď nebude môcť 

postaviť prevádzku? 

Ing. Kotrady – Pán Vartovník má snahu postaviť prevádzku čo najbliţšie k inţinierskym sieťam 

, ktoré má obec v pláne zrealizovať, aby sa mohol na ne napojiť. Vie o situácii aká tam je. A k 

druhej otázke: výzvu vypísal Úrad vlády splnomocnenca pre rómske komunity, určite bude 

splnená podmienka, aby boli zamestnaní rómski obyvatelia 

Ing. Novotný – treba podporiť tento projekt, treba pomôcť nezamestnaným občanom 

Mgr. Trošanová – samotná výzva je zameraná na rómsku komunitu, vyplýva to uţ názvu tejto 

výzvy 

p. Orinčaková – výzvu vypísal úrad splnomocnenca vlády – to je tieţ zárukou dodrţania 

podmienky zamestnania rómov,  

Ing. Ertlová – informovala sa , či sa mi nemôţme v rámci tohto programu  vytvoriť v obci 

pracovnú skupinu  na práce v obci 

Ing. Kotrady – projekt je zameraný na podnikateľské subjekty - na výrobu. V obci 

zamestnávame občanov cez aktivačné práce.   

Ing. Kotrady – prečítal návrh uznesenia : 

 
a) podanie ţiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti 

o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu obce Smiţany  
č. LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2-020-KE 
Projektové zámery v celkovej výške 1,4 milióna EUR bude realizovať partner 
ALUEFEKT s.r.o., Tepličská cesta 3619/1, 052 01 Spišská Nová Ves v rámci 
Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast s dôrazom na 
marginalizovanú  rómsku komunitu. 
Partner bude zároveň prijímateľom nenávratného finančného príspevku. 
 

b) vytvorenie partnerstva obce Smiţany so spoločnosťou  ALUEFEKT s.r.o., Tepličská 
cesta 3619/1, 052 01 Spišská Nová Ves za účelom uvedenom v bode a) tohto 
uznesenia. 
Zmluvu o partnerstve podpíše starosta obce. 
 

- hlasovanie viď uznesenie č.101/10/2011 

 

Ing. Kotrady – oboznámil poslancov s ďalšou ţiadosťou o vytvorenie partnerstva a to v rámci 

obci schválenej podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP-ÚSVRK-2008/1,2-

020-KE.  O partnerstvo ţiada firma MIVA spol. s r.o., Mlynská 1323/13, Smiţany.  

Zámerom projektu je vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet. Investičné náklady sú vo 

výške  720 063 EUR. Obec preverí, či v rámci jednej výzvy môţu byť podané dve ţiadosti. 

Termín podania ţiadosti je 31.10.2011. 

p. Orinčáková – keďţe zástupca spoločnosti MIVA Ing. Klempai dodal projektový zámer tesne 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, navrhujem projekt najprv prejednať na zasadnutí 

obecnej rady – je potrebné bliţšie vysvetlenie k zámeru projektu 

Mgr. Trošanová – navrhujem doplniť do rady Smiţianskeho hlásnika p. uč. Blišťanovú (ZŠ 

Komenského) a p. uč. Lapšanskú (ZŠ Povýšenia sv. Kríţa) 
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Ing. Zekucia – upozorňuje ţe na ul. Tatranskej, kde bol urobený obrubník (pri dome p. Bajtoša) 
nie sú ţiadne prepadové šachty na odvod daţďovej vody 
Ing. Kotrady – upozorní sa na to pri kolaudačnom konaní 
 
12. Uznesenia 

 
UZNESENIE č. 100/10/2011 

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

UZNESENIE č. 101/10/2011 

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

16. Záver 
 
Na záver starosta poďakoval za účasť a ukončil rokovanie OZ. 
 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                starosta obce 
 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   
 
                                                        
Mgr. Ivan Vaško 

 

p. Róbert Mika  

 

  


