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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho 11. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smiţanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   11 poslancov – prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce   
  Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník obecnej polície 
  Ing. Milan Klempay 
Neprítomní :  p. Jozef Svetkovský - ospravedlnený 
  p. Miroslav Horváth  
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Ţiadosť o NFP cez Lokálnu stratégiu komplexného prístupu (LSKxP) 
4. Návrh uznesení 
5. Záver 

1. Otvorenie 
 

Mimoriadne 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smiţanoch otvoril a viedol Ing. Michal 
Kotrady, starosta obce. Po úvodnom privítaní starosta prečítal návrh programu rokovania OZ a opýtal 
sa poslancov, či majú k programu pripomienky. Poslanec p. Miroslav Grečko  navrhol doplniť do 
programu ako bod č.4 : Oprava strechy na objekte Materskej školy na ul.Ruţovej. 
Hlasovanie za doplnený programu o bod č. 4 – Oprava strechy MŠ Ruţová  ul.: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za,  
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za 
 
Upravený program : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Ţiadosť o NFP cez Lokálnu stratégiu komplexného prístupu (LSKxP) 
4. Oprava strechy MŠ Ruţová ul. 
5. Návrh uznesení 
6. Záver 

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

Starosta obce konštatoval, ţe na 11. zasadnutí OZ je prítomných 11 poslancov, t. zn., ţe 
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Mgr. Ľudmila Trošanová, Ing. Mária Ertlová, p. Jozef Koky 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa , p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, Mgr. 
Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa 
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Overovatelia zápisnice:  Ing. Štefan Zekucia, p. Marcel Špener 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/zdrţal sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert 
Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/zdrţal sa, p. Alţbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 
3. Ţiadosť o NFP cez Lokálnu stratégiu komplexného prístupu (LSKxP) 
Ing. Kotrady oboznámil poslancov so žiadosťou 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 
požiadal druhý podnikateľský subjekt spoločnosť  MIVA spol. s r.o., Mlynská 13, Smiţany .Starosta  

odovzdal slovo Ing. Milanovi Klempayovi, zástupcovi MIVA spol. s r.o., aby oboznámil poslancov 
obecného zastupiteľstva s projektovým zámerom spoločnosti.  
Ing. Milan Klempay – odovzdal starostovi obce v písomnej forme projekt uţ s pripravenou ţiadosťou 
Zámerom spoločnosti  MIVA je v rámci projektu zakúpenie linky na výrobu biopeliet, príp. iných 
výrobkov z dreva na vykurovanie pre rôzne typy kotlov. Sú vlastníkmi technológie vyrábajúcej teplo - 
toto zbytkové teplo by sa mohlo pri výrobe peliet vyuţiť. Činnosť nemienia prevádzkovať v obytných 
zónach Smiţian, ani v tom areáli kde naša firma momentálne sídli. Výška investície je 379 300,- EUR, 
počet vytvorených pracovných miest 3. 
 
Mgr. Trošanová – informovala sa či to bude spaľovňa, alebo lisovňa 

Ing. Klepmay – ide o vysušovanie a následne lisovanie  

Ing. Ertlová – kde predpokladáte, ţe  bude prevádzky umiestnená 

Ing. Klempay – máme pripravených viac variant, investícia je moţná  v okrese Spišská Nová Ves, 

podmienkou je  zamestnať občanov Smiţian 

Ing. Kotrady – mám informáciu ţe výzva hovorí, ţe to musí byť v katastri obce, ktorá je ţiadateľom 

Ing. Klempay – nemusí, v zámere sme definovali okres Sp. Nová Ves 

Ing. Ertlová – prečo Smiţany majú do toho vstupovať ? 

Ing. Klempay – pretoţe MIVA spol. s r.o má sídlo v Smiţanoch a Smiţany majú schválenú podporu 

lokálnu stratégiu komplexného prístupu 

Ing, Ertolvá – projekt je zameraný na vytvorenie troch pracovných miest pre rómsku komunitu, 

v ţiadosti spol. MIVA, to nie je napísané 

Ing. Klempay – vyplýva to zo samotnej ţiadosti – na základe výzvy môţu finančné prostriedky ţiadať 

iba obce, ktoré majú schválenú podporu LSKxP 

p. Orinčáková - ţiada v uznesení doplniť, ţe prevádzka spol. MIVA bude umiestená mimo obytnej 

zóny Smiţian a areálu terajšieho sídla firmy 

UZNESENIE č.102/11/2011 

OZ schvaľuje 
a) podanie ţiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej ţiadosti o poskytnutie 

podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu obce Smiţany  
č. LSKxP-ÚBVRK-2008/01.2-020-KE. 
Projektový zámer v celkovej výške 379 300,- EUR bude realizovať partner MIVA spol. s r.o., 
Mlynská 1323/13, 053 11 Smiţany 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 MIVA spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 
053 11 Smiţany za účelom uvedenom v bode a) tohto uznesenia. 
Zmluvu o partnerstve podpíše starosta obce. 

c) prevádzka nebude v obytnej zóne obce, ani v areáli kde má firma sídlo, t.j. Mlynská 1323/13, 
053 11 Smiţany 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 102/11/2011 
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Následne po hlasovaní starosta obce oboznámil poslancov s ďalšou ţiadosťou na projektový zámer 

spoločnosti  MAPOMA s.r.o., so sídlom Duklianska 47/b, Spišská Nová Ves, ktorá má časť svojej 

prevádzky v Smiţanoch. Ţiadosť o schválenie rómskej výzvy je orientovaná na nákup technológií vo 

výške 100 000,- EUR bez DPH  a vytvorenie dvoch pracovných miest pre občanov z marginalizovanej 

rómskej komunity. Jedná sa o cukrárenskú výrobu, kde by chceli vylepšiť technológiu, zakúpiť nové 

zariadenia, aby boli viac konkurencie schopný voči ostatným dodávateľom.   

Mgr. Trošanová – informovala sa, či činnosť bude orientovaná v terajšej cukrárenskej výrobni  

Ing. Kotrady – áno 

UZNESENIE č. 103/11/2011 
OZ schvaľuje 

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 
Projektový zámer v celkovej výške 120 000,- EUR bude realizovať partner MAPOMA s.r.o., 
Duklianska 47/b, 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 MAPOMA s.r.o., Duklianska 47/b, 052 
01 Spišská Nová Ves za účelom uvedenom v bode a) tohto uznesenia. 
Zmluvu o partnerstve podpíše starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 103/11/2011 

 

Ing. Kotrady – upozornenie pre podnikateľov – ţiadateľov : 

Kaţdý si projektový zámer vypracoval sám,  cez svojich projektových meneţérov  Stačí,  ţe ak  jeden 

nebude po formálnej stránke v poriadku a budú vylúčení všetci ţiadatelia. 

 

4. Oprava strechy MŠ Ruţová ul. 

p. Miroslav Grečko – zúčastnil sa s Mgr. Trošanovou na rokovaní rady MŠ Ruţová ul., kde ich p. 

riaditeľka oboznámila s havarijným stavom strechy nad kuchyňou, v spojovacej chodbe a nad jednou 

triedou v prvom pavilóne. Poţiadal o odbornú obhliadku p. Olejníka, ktorý vypracoval dokumentáciu 

a dve varianty cenovej ponuky. Jedná sa o plochu 200 m2 . Je vypracované  odborné posúdenie 

stavu , kto bude práce vykonávať, rozhodne obec. 

Ing. Kotrady – sú v ponuke vyčlenené aj finančné náklady ? 

p. Grečko - cena je do 2 000,- EUR 

Ing. Kotrady – obec osloví ešte minimálne  dvoch ďalších dodávateľov. Na ďalšie zastupiteľstvo bude 

pripravené rozpočtové opatrenie. Budem rozprávať s riaditeľkou materskej školy, ţe strechu je 

potrebné pravidelne kontrolovať. Ona sa musí starať o pravidelnú údrţbu počas celého roka. Má tam 

kuriča.  

p. Grečko – strecha sa mala rekonštruovať uţ v roku 2008. V rozpočte sa počítalo s 500 tis Sk. Tieto 

finančné prostriedky boli presunuté inde. Materská škola  má v kuchyni zakúpený nový sporák, na 

ktorý z vetrákov kvapká voda a následkom toho  nový sporák hrdzavie.  

Mgr. Trošanová – je v cenovej ponuka zahrnutá aj oprava strechy druhého pavilónu ? 

p. Grečko – áno, je to rozdelené na prvú a druhú časť  strechy. 

p. Orinčáková – navrhuje pri oprave strechy pouţiť kvalitný materiál, po ktorom sa môţe chodiť 

UZNESENIE č. 104/11/2011 
OZ ukladá  

- riešiť opravu strechy na objekte Materská škola ul. Ruţová v Smiţanoch ako havarijný stav. 
Jedná sa o plochu 200 m2. 
Termín opravy : do 30.11.2011 
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Zodpovedný : prednosta obecného úradu  
- hlasovanie - viď uznesenie č. 104/11/2011 

 

Otázky a pripomienky : 

Ing. Ertlová – na internetovej stránke obce chýba videozáznam z 10. zasadnutia OZ 

p. Špener – priamy prenos bol v poriadku, sledoval ho 

Ing. Ertlová – poţaduje, aby sa nezrušil mandát poslancom, ktorý nie sú prítomní na tých 

zasadnutiach OZ, ktoré sa zvolávajú na poslednú chvíľu 

Ing. Kotrady - mandát poslanca zaniká iba vtedy, ak sa poslanec nezúčastní zasadnutia OZ ani raz 

počas celého kalendárneho roka    

Mgr. Szitová – oboznámila poslancov s informáciou zo zasadnutia rady ZUŠ s poţiadavkou ZUŠ 

o opravu strechy, ktorá je tieţ v havarijnom stave 

Ing. Kotrady – strecha nebola zrejme najšťastnejšie naprojektovaná. Projektant trval na svojom 

architektonickom riešení, preto firma, ktorá mala opravovať strechu to vzdala z dôvodu, ţe za týchto  

podmienok nedokáţe dať na strechu záruku. 

 

5. Návrh uznesení 

UZNESENIE č.102/11/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za,  
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za 
 
UZNESENIE č. 103/11/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za,  
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za 
 
UZNESENIE č. 104/11/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za,  
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alţbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za 
 
 

7. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 

 
 

        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     
p. Marcel Špener 
Ing. Štefan Zekucia 


