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Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.11.2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   12 poslancov – viď prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce  
   
Neprítomní :  p. Marcel Špener - ospravedlnený 
    
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. Správa o činnosti obecnej polície za I. – III. Q 2011 

6. Čerpanie rozpočtu za I. – III. Q 2011 

7. Rozpočtové opatrenia č. 14, 15, 16, 17, 18, 19 

8. Pozastavené uznesenia 

9. Návrh VZN č. 95/2011 – plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie 

10. Návrh VZN č. 96/2011 – zmeny a doplnky územného plánu obce 

11. Stavebné pozemky 

12. Predĺţenie nájmu v nájomných bytoch  

13. Diskusia 

14. Návrh uznesení 

15. Záver 

 
1. Otvorenie 
 
     V úvode Ing. Kotrady, starosta obce starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom 
zasadnutia. Na základe návrhu p. Grečka bol bod č. 8 zaradený do programu ako bod č. 3. 
 
Hlasovanie za zaradenie bodu č. 8 ako bod č. 3: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/za,  
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za,     
Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za,       
p. Miroslav Horváth/za 
 
Upravený program : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Pozastavené uznesenia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

6. Správa o činnosti obecnej polície za I. – III. Q 2011 

7. Čerpanie rozpočtu za I. – III. Q 2011 

8. Rozpočtové opatrenia č. 14, 15, 16, 17, 18, 19 

9. Návrh VZN č. 95/2011 – plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie 

10. Návrh VZN č. 96/2011 – zmeny a doplnky územného plánu obce 
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11. Stavebné pozemky 

12. Predĺţenie nájmu v nájomných bytoch  

13. Diskusia 

14. Návrh uznesení 

15. Záver 

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

Starosta obce konštatoval, ţe na 12. zasadnutí OZ je prítomných 12 poslancov, t. zn., ţe 
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Ing. Mária Ertlová, Ing. Ľudovít Novotný, p. Miroslav Horváth 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. 
Miroslav Horváth/zdrţal sa 
 
Overovatelia zápisnice:  
Mgr. Miroslava Szitová, p. Jozef Koky 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. 
Miroslav Horváth/za 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 
3. Pozastavené uznesenia 
Ing. Kotrady -  zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov boli pozastavené uznesenia: 
 

a) 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 : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti, p. Róbert Mika/zdrţal sa, Ing. Štefan 
Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav 
Horváth/za 
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b) 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 : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti, p. Róbert Mika/zdrţal sa, Ing. Štefan 
Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav 
Horváth/za 
 
4. Kontrola plnenia uznesení 
Poslankyňa Mgr. Szitová, vyzvala hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla správu z kontroly plnenia 
uznesení prijatých na predchádzajúcom zastupiteľstve.   
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Iveta Dobšinská, prečítala správu, v ktorej uviedla: 

Neplnia sa uznesenia: 
6/1/2010  (prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu, aby kaţdé pripravované verejné obstarávanie bolo zverejnené na 
internetovej stránke obce Smiţany. 

- uznesenie sa konkrétne nesplnilo v prípade „stavebné práce – uzatvorenie a zastrešenie 
schodiska vstupu do budovy na Zelenej ulici – podľa bližšej špecifikácie“ 

Tu by som chcela upozorniť všetkých zodpovedných  za výber postupu VO (pozri smernica 
o Verejnom obstarávaní obce Smižany zo dňa 3.8.2011) , že uznesenie je platné od 17.2.2011 a  
hovorí o každom verejnom obstarávaní. 
Všetko čo je financované z verejných prostriedkov, verejnosť má právo kontrolovať a prijatým 
uznesením sa napĺňa jedna z úloh transparentného konania našej samosprávy.  
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  
13/4/2010 (prijaté 24.3.2011) – rozpočet v položke mzdy  
Tak ako v predchádzajúcej správe konštatujem, ţe dochádza k zvýšenému  čerpaniu rozpočtu 
prijatého uznesením pre rok 2011. 
Rozpočet bol zastupiteľstvom riadne prijatý ako záväzný. K 30.9.2011 je nad rámec schváleného 
rozpočtu čerpanie v troch poloţkách 
01 116 610 mzdy a platy – 001 o 2,73 % 
01 116 610 mzdy a platy – 002 o 10,72% 
08 205 611 mzdy  a platy kniţnica, chránené pracovisko o 7% 
58-59/7/2011 – schválené  po uzatvorení zmluvy (dňa 23.6.2011) 
Uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – jedná sa o umiestnenie inţinierskych sietí 
pri realizácii stavby „Obchodné centrum Smiţany“ – pre oprávneného AST Ing. Sergej Špak. 
Zmluvu podpísal starosta obce 3.6.2011. 

Uznesenia neboli  splnené. 
 
Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev vo vybavovaní  
48-50/7/2011(zo dňa 23.6.2011) 
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 
v majetku obce) 

- za ul. Nová cesta okolo fary – 1062 m² (bolo v majetku cirkvi) 
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Zmluva je zo strany obecného úradu pripravená na podpis a  bola zaslaná na  farský úrad 
v Smiţanoch. Zo strany farského úradu je ešte  vo vybavovaní  preklasifikovanie pôdy (z ornej na 
stavebný pozemok a  záhrady na stavebný pozemok) 
Poplatky  za vklad do katastra budú obidve zmluvné strany znášať rovnakým dielom. 
Informovala  Ing. Krotká – stavebné odd. 

54-56/7/2011 (zo dňa 23.6.2011) 
OZ schválilo 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 sa na podpis pripravuje. Zastupujúci sprostredkovateľ predaja zo strany kupujúcej si 
vybavoval  splnomocnenie.   
Informovala Ing. Krotká – stavebné odd. 

64/7/2011 (zo dňa 23.6.2011) 
OZ uloţilo obecnému úradu, aby  v oblasti činnosti vodovod Čingov a v oblasti ČOV naplánoval 
stredno aţ dlhodobú stratégiu riešenia nepriaznivej situácie. Plnenie uznesenia trvá do  30.9.2011. 

- uznesenie je splnené  
- pri riešení koncepcie, obecný úrad zistil rozsiahly rizikový úsek vodovodného potrubia , kde 

môţe dochádzať k častým a nepredvídaným situáciám t. j.  poruchám a následne 
nekontrolovanému úniku vody, 

- RNDr. Kandrik pripraví do rozpočtu pre rok 2012 predpokladané náklady na rekonštrukciu 
najrizikovejšej časti vodovodného potrubia 

67/7/2011 (zo dňa 23.6.2011) 
OZ uloţilo vykonať do najbliţšej inventarizácie zosúladenie účtovnej evidencie obecných pozemkov 
s katastrom nehnuteľnosti. 
Plnenie uznesenia trvá. 
 
Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev  
8. zasadnutie OZ konané dňa 21.7.2011 
 
71/8/2011 (zo dňa 21.7.2011) 
Bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 7 
72/8/2011  
OZ súhlasí s projektom výstavby hokejbalového ihriska v areáli TJ Slovan Smiţany a poveruje 
rokovaním p. Marcela Špenera a Mgr. Ivana Vaška o realizácii projektu a prípadnom preverení 
pozemku na obec. 
Citujem zo zápisnice „Komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport“ konanej dňa 
31.8.2011 
„p. Špener informoval, že výbor TJ  súhlasí s výstavbou hokejbalového ihriska, ale v inej lokalite, nie 
v areáli TJ, a to využiť verejné priestranstvo pred kultúrnym domom. Je to z toho dôvodu, aby boli 
zachované doterajšie aktivity“. 
 
Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev  
9. zasadnutie OZ konané dňa 16.9.2011 
73/9/2011  
Týmto uznesením bo prijatý Štatút obce Smiţany. 

- Na stránke obce je zverejnený pôvodný štatút obce z roku 2002. 
- Nie je zverejnený prijatý štatút obce ( po úpravách). 

74/9/2011  
Bolo prijaté VZN č. 93/2011 o správe a prevádzke pohrebiska na území obce Smiţany. 
VZN je zverejnené na inter. stránke obce 
75/9/2011  
Bolo prijaté VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. 
VZN je zverejnené na inter. stránke obce 
76-77/9/2011  
OZ súhlasí s postupom plnenia prijatých opatrení z kontroly NKU (pozri protokol zo dňa 28.7.2011 
zverejnený na internetovej stránke obce) 
78- 80/9/2011  
OZ odsúhlasilo prenájom obecných bytov  
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- pán Peták do 31.8.2014 
- pani Holubová do 30.11.2011 
- pán Dorko do 31.10.2011 
Zmluvy o nájme boli uzatvorené starostom obce. 
Inf. p. Čujová –finančné odd. 

81/9/2011  
OZ schválilo zmluvu o prevode správy majetku obce 

- jedná sa o umývačku riadu pre ŠJ Komenského 
82-83/9/2011  
OZ schválilo zmluvu o prevode správy majetku obce 

- jedná sa o Kaštieľ  a  súvisí to so zosúladením zdrojov financovania rekonštrukcie Kaštieľa 
s evidenciou majetku a účtovníctvom 

84/9/2011  
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 8/2011. 

- jedná sa i dosiahnutie nižších príjmov v položke dotácie na Kaštieľ z fondov a ŠR o 41 664,01 €. 
85-87/9/2011  
OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 9,10,11/2011   
 88/9/2011  
Bol schválený rozpočtový harmonogram zostavovania kontroly čerpania rozpočtu. 

-  je uverejnený na internetovej stránke obce 
89/9/2011  
OZ schválilo  zriadenie centra voľného času, so sídlom Tatranská 80, Smiţany od 1.9.2012. 
90/9/2011  
OZ potvrdilo predaj pozemku pre pani Zuzanu Tomašekovú. 
 – kúpnopredajná zmluva je zverejnená na inter. stránke obce (KZ 042/2011) 
91/9/2011  
OZ súhlasilo so zmenou vlastníka pozemku parcela č. C.KN 2037/159. 
92/9/2011  
OZ súhlasilo so zmenou uznesenia ohľadom zverejňovania zápisníc zo zasadnutia OZ a OR do 10 
pracovných dní pre poslancov a 15 pracovných dní na zverejnenie na inter. stránke. 
93/9/2011  
OZ uloţilo obecnému úradu vykonať kontrolu uţívateľov bytov v bytoch niţšieho štandardu 
Kontrolou sa zistila skutočnosť,  že nie všetci užívatelia bytov majú zaplatené poplatky za TKO. 
Obecný úrad dlžníkov včera (2.11.2011) vyzval, aby si  záväzky voči obci vysporiadali do 21.11.2011.  
Informovala. -  Mgr. Hasajová, finančné odd. 
94/9/2011  
OZ uloţilo obecnému úradu písomne ţiadať správcu miestnej komunikácie III. triedy ul. Iliašovská – 
aby vyznačil prechod pre chodcov. 

- na žiadosti sa pracuje – informoval  pán Juraška 
95/9/2011  
OZ uloţilo obecnému úradu, aby vyčistil chodník na cintoríne. Chodník ja vyčistený. 
94/9/2011  
OZ uloţilo náčelníkovi OP predloţiť správu o činnosti – správa je dnes (3.11.2011) zastupiteľstvu 
predložená. 
97-98/9/2011  - starosta obce v súlade s platnou legislatívou výkon uznesení pozastavil. Uvedenie 
dôvodu: pozri zápisnicu z 11. zasadnutia obecnej rady z dňa 3.10.2011. 
99/9/2011  
OZ uloţilo obecnému úradu zverejniť na internetovej stránke obce dokumenty: 

- „Podnet na prešetrenie dodrţiavania zákonitostí pre rekonštrukcii obecného majetku“ 
- a „Uznesenie OR PZ odbor kriminálnej polície SNV“ 

Jedná sa o rekonštrukciu „obecnej polície“. Obidva dokumenty sú zverejnené. 
 
Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev  
10. zasadnutie OZ konané dňa 20.10.2011 
 
100/10/2011 
OZ schválilo zapojenie Obce Smiţany ako Lead Partnera do Projektov v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013. 
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OZ schválilo spolufinancovanie projektu budovania ekologickej infraštruktúry – jedná sa o sumu 
86 283,00 €. 
101/10/2011 
OZ schválilo vytvorenie partnerstva obce Smiţany so spoločnosťou ALUEFEKT s.r.o. Spišská Nová 
Ves. Zmluvu o partnerstve podpísal starosta obce. 

- Jedná sa o podporu projektového zámeru , kde firma bude prijímateľom finančného príspevku. 
Firma vytvorí pracovné miesta pre občanov Smižian. 

Ing. Kotrady – informoval, ţe Ministerstvo školstva SR schválilo a zaradilo Centrum voľného času,       
ul. Tatranská od 1.9.2012 do siete škôl a školských zariadení 

-21.10.2011 bola odoslaná ţiadosť v rámci programu cezhraničnej spolupráce v elektronickej forme  
a 28.10.2011 v písomnej forme 
-31.10.2011 boli zosúladené a zaslané ţiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu obce Smiţany fi. ALUEFEKT s.r.o., MIVA spol. s r.o. a MAPOMA s.r.o. 
 
5. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
Ing. Kotrady – dostali sme dotáciu na prvú platbu na rekonštrukciu kaštieľa vo výške 267 008,006 Eur  
Dňa 19.10.2011 bola uhradená faktúra  spol. MIGI (druhá etapa rekonštrukcie kaštieľa) vo výške 
294 175,29 EUR a do siedmych dní bolo na ministerstvo zaslané zúčtovanie tejto platby. Teraz sa 
pripravuje ďalšia ţiadosť o refundáciu nákladov na rekonštrukciu kaštieľa.  
-fi. EIFFAGE s.r.o. realizuje rekonštrukciu námestia – je urobená asfaltová cesta, časť cesty pri ZUŠ, 
chodníky, výsadba zelene, kruhové pódium pre OcÚ, plánuje sa výstavba fontány pri kostole 
- dokončenie lavičky pri evanjelickom kostole do 17.11.2011 
- prebehlo kolaudačné konanie supermarketu TESCO – otvorenie pre verejnosť je dňa 17.11.201 
-na kolaudačnom konaní sa informovali na odvod daţďovej vody (ul. Tatranská) – medzi obrubníkmi 
sú medzery na odtekanie vody, rúra je obalená textíliou, na ktorej je štrkové lôţko na zachytávanie 
vody 
-boli podané ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarsko-Slovensko, dňa 28.10.2011 navštívil obec Smiţany primátor mesta Borsodnádasd, ktorý 
podpísal uznesenia a poobede odchádzala ţiadosť do Budapešti 
- v októbri boli dokončené protipovodňové opatrenia, na ktoré obec dostala finančné prostriedky 
z Úradu vlády SR. Urobili sa záchytné jamy, zásek. pásy, odvodňovacie dráţky na cestu ku storočnej 
kaplnke, zamestnalo sa cez ÚPSVaR 9 osôb. 
 
Ing. Dobšinská – informovala sa ktoré oddelenie sa bude starať o to, aby sa údrţba prác 
protipovodňových opatrení aplikovalo do rozpočtu 
Ing. Kotrady – údrţba protipovodňových opatrení bude zrejme zahrnutá v pomocnej prevádzke 
Ing. Ertlová – opýtala sa, či je zabezpečené polievanie rastlín na námestí 
Ing. Kotrady – počas piatich rokov po dokončení projektu (t.j. od februára 2012) je povinnosť obce 
udrţiavať stavbu vrátane kvetinovej  výsadby v stave podľa projektu. Polievať sa budú cisternou.  
p. Grečko – lávka pre peších pri cirkevnej škole – bráni vodičom vo výhľade, prechod cez ňu je 
obtiaţny, veľký zjazd smerom ku obecnej polícii, lávka vyúsťuje do stredu kriţovatky 
Ing. Kotrady – lávka ešte nie je dokončená (doplnia sa dosky), projektant osadil lávku na úroveň  50-
ročnej vody, robili sa úpravy, aby sklon lávky bol čo najniţší. Na oceľové stĺpy bude potrebné dať 
reflexné označenie. 
p. Orinčáková – vyţiadať písomné stanovisko z dopravného inšpektorátu, aby obec neniesla finančné 
náklady v prípade úrazu 
- navrhuje, aby cesta pri ZUŠ bola urobená ako jednosmerná 
p. Svetkovský – na kriţovatke pri cirkevnej škole navrhuje umiestniť dopravné značenie „Daj prednosť 
v jazde“ 
 
6. Správa o činnosti obecnej polície za I. – III. Q 2011 
Ing. Kotrady – poslancom bola predloţené správa o činnosti OP za jednotlivé štvrťroky v písomnej 
forme. Ing. Mgr. Prostejovský, náčelník OP sa kvôli chorobe nemohol zúčastniť zasadnutia OZ. 
p. Grečko – diskutoval s náčelníkom OP o tejto správe - zdá sa mu málo priestupkov, nenašiel správu 
o vrakoch vozidiel, o vykonaní kontroly poţívania alkoholických nápojov u mládeţe, nerobili sa 
prednášky so ţiakmi zamerané na drogovú závislosť. Príslušníci obecnej polície majú veľa 
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nevyčerpaných dovoleniek, preto navrhuje aby do konca marca 2012 si príslušníci OP dovolenku za 
rok 2011 vysporiadali. 
p. Orinčáková – odchytová sluţba nezobrala psy a mačky, nakoľko obec nemala zaplatené poplatky 
 
7. Čerpanie rozpočtu za I. – III. Q 2011 
Ing. Kotrady - príjmy za I.-III. Q 2011 sú 3 339 974,83 EUR, plnenie 54,99 %. Celkové výdavky za I. – 
III. Q 2011 sú vo výške 2 854 068,14 Eur, plnenie 48,51 %. 
 – pripravujeme druhú ţiadosť o platbu, je to náročná práca ale snaţíme sa ju dokončiť, kým sa 
neuzatvorí štátna pokladnica (1.12.2012) 
Mgr. Szitová – mrzí ju, ţe na finančnej komisii nemali predloţenú poloţku mzdy a platy a ţe jej bola 
zaslaná iba včera e-mailom 
p. Hricová – ročnú uzávierku ukončila iba v piatok, v pondelok ju bola odsúhlasiť na daňovom úrade 
a do konca týţdňa súrne potrebovala dovolenku, správnosť vykázaných údajov preverila hlavná 
kontrolórka 
 
8.Rozpočtové opatrenia č. 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 
Rozpočtové opatrenie č.  14/2011 
 
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. 0520 635004 – údrţba kanalizácia – zníţenie o sumu 2 680,00 Eur (program 6.3)   

 09501 – transfer ŠSZČ ZŠ Komenského – zvýšenie o sumu 2 680,00 Eur (program 9.4)  

2. 09501 – transfer ŠSZČ ZŠ Komenského – zníţenie o sumu 7 250,00 Eur (program 9.4)                
0912 713002 – nákup interaktívnych tabúľ – zvýšenie o sumu 7 250,00 Eur (program 9.2)  

09601 610 –mzdy a odvody ŠJ ZŠ Komenského – zníţenie o sumu 1 600,00 Eur (program 9.3)  
09601 630 –tovary a sluţby ŠJ ZŠ Komenského – zvýšenie o sumu 1 600,00 Eur (program 9.3) 

3. 0911 635002 – servis a údrţba výp. tech. – zníţenie o sumu 100,00 Eur (program 9.1)                
0911 633006 – všeobecný materiál – zníţenie o sumu 125,00 Eur (program 9.1)                                          
0911 633002 – výpočtová technika – zvýšenie o sumu 225,00 Eur (program 9.1) 

4. 0911 635006 – údrţba budov  - zníţenie o sumu 370,00 Eur (program 9.1)                                  
0911 633001 – interiérové vybavenie – zvýšenie o sumu 370,00 Eur  (program 9.1) 

5. 0911 717002 – rekonštrukcia MŠ Ruţová - zníţenie o sumu 2 000,00 Eur (program 3.3)                                     
0911 635006 – opravy a údrţba budov  – zvýšenie o sumu 2 000,00 Eur (program 9.1) 

0911 717002 - rekonštrukcia MŠ Ruţová - zníţenie o sumu 600,00 Eur (program 3.3)                      
0911 633001 – interiérové vybavenie – zvýšenie o sumu 600,00 Eur (program 9.1)                        

6. 0443 711001 –nákup pozemkov – zníţenie o sumu 4 000,00 Eur (program 3.3)                     
01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie o sumu 4  000,00 EUR (program 15.1) 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 105/12/2011 

 
Ing. Ertlová – informovala sa akou formou sa budú nakupovať interaktívne tabule - verejným 
obstarávaním?, či nákup bude zabezpečovať škola, alebo obecný úrad a koľko tabúľ škola potrebuje 
Mgr. Trošanová – škola má dve tabule a chcela by zakúpiť ešte dve 
Ing. Ertlová – keď sme uţ vybrali dodávateľa na elektronickú aukciu, môţe sa nákup tabúľ 
zaobstarávať elektronickou aukciou ? 
Ing. Kotrady – môţeme, ale zrejme bude treba zaplatiť tej firme, ktorá bude robiť elektronickú aukciu 
Ing. Ertlová – mali sme si vybrať takého dodávateľa elektronickej aukcie, aby to bolo výhodné,  aby 
sme si zniţovali náklady.  
Ing. Baginová – zmluva ešte nie je podpísaná, najprv je potrebné zakúpiť softvér na elektronické 
aukcie  
Ing. Ertlová - kto dáva objednávku na nákup? 
p. Hricová – objednávku dáva obec, s tým, ţe zástupca obce je vo výberovej komisii 
Ing. Ertlová- keď dáva obec objednávku a faktúru, verejné obstarávanie má robiť obec a nie škola 
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Mgr. Trošanová – škola vie, aké tabule potrebuje a sú na ich nákup vyčlenené peniaze z rozpočtu 
školy   
Ing. Kotrady – verejné obstarávanie interaktívnych tabúľ bude zverejnené na internetovej stránke 
obce, škola osloví potenciálnych dodávateľov a komisia vyberá. Do výberovej komisie môţu byť 
pozvaní poslanci, zástupcovia Rady školy. 
 
Rozpočtové opatrenie č.  15/2011 
 
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 o sumu 1500,00 Eur 
09501 – transfer na ŠSZČ pre ZŠ Pov. sv. Kríţa – zvýšenie o sumu 507,63 (program 9.5) 
01116 632004 – komunikačná infraštruktúra – zvýšenie o sumu 992,37 (program 15.1) 
 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 106/12/2011 

Ing. Ertlová – informovala sa či je zverejnená zmluva na zabezpečovanie priamych prenosov zo 
zasadnutí obecného zastupiteľstva 
Ing. Kotrady – dodávateľ bol vybratý, ale zmluva ešte nebola podpísaná, pretoţe neboli odsúhlasené 
finančné prostriedky na zakúpenie kamery a ozvučovacej techniky 
Ing. Ertlová – priame prenosy sme chceli, ale nevieme aké podmienky sa vysúťaţili 
Ing. Kotrady – je to jednorázová platba za kameru a ozvučovaciu techniku 
 
Rozpočtové opatrenie č.  16/2011 
 
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 o sumu 1 064,75 Eur 
0620 637004 – všeobecné sluţby – zvýšenie o sumu 1 064,75 Eur (program 15.1) 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/zdrţal sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdrţala sa, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, Mgr. 
Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa, p. Jozef Koky/za, p. Jozef 
Svetkovský/zdrţal sa, p. Miroslav Horváth/zdrţal sa 
                          
Rozpočtové opatrenie č.  17/2011 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
233001 -  príjem z predaja pozemkov – zvýšenie príjmov o sumu 1 800,00 Eur 
01116 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov – zvýšenie výdavkov o sumu 1 617,00 Eur 
(program 15.1)  
01116 637001 – školenie zamestnancov – zvýšenie výdavkov o sumu 183,00 Eur (program 3.4) 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 108/12/2011           

Rozpočtové opatrenie č.  18/2011 
 
Viazanie rozpočtovaných príjmov na výdavky v rámci schváleného rozpočtu a zníženie 
prebytku o sumu 11 938,00 Eur podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.:  

 
1. 01116 637026 – odmeny poslancom – zvýšenie o sumu 3 959,00 Eur (program 1.1) 

01116 620 – odvody – zvýšenie o sumu 1 289,00 Eur (program 15.1) 

2. 01116 611 – mzdy – zvýšenie o sumu 6 690,00 Eur (program 15.1) 
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Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/zdrţal sa, 
Ing. Štefan Zekucia/zdrţal sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdrţala sa, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, 
Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa, p. Jozef Koky/zdrţal sa, p. Jozef 
Svetkovský/zdrţal sa, p. Miroslav Horváth/zdrţal sa 
          
Rozpočtové opatrenie č.  19/2011 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
233002 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 2 448,00 EUR 

09601 630 – tovary a sluţby ŠJ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 2 000,00 EUR (program 
9.3) 
09501 630 – tovary a sluţby ŠSZČ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 448,00 EUR (program 
9.4) 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 110/12/2011 

 

9.Návrh VZN č. 95/2011 – plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie 

Ing. Kotrady – návrh VZN č. 95/2011 bol pre schvaľovaním v OZ zverejnený  viac ako 15 dní na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce, pripomienky zo strany obyvateľov neboli. 

Poslanci k návrhu VZN č. 95/2011 nemali ţiadne otázky a jednohlasne ho schválili. 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 111/12/2011 

 

10. Návrh VZN č. 96/2011 – zmeny a doplnky územného plánu obce 

Ing. Kotrady – na zasadnutí obecnej rady informoval, ţe do návrhu VZN č. 96/2011 boli na základe 

stanoviska Štátnej leteckej inšpekcie doplnené odstavce, ktoré poslanci dostali dnes v písomnej 

forme.  

Poslanci k návrhu VZN č. 96/2011 nemali ţiadne otázky, ani pripomienky  a jednohlasne ho schválili. 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 112/12/2011 

K k VZN č. 96/2011 je pripravené UZNESENIE č. 113/12/2011:  

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch 
 
s ch v a ľ u j e 
-  podľa § 26 ods.3 a 31 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona  SNR  č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe súhlasu Krajského 
stavebného úradu v  Košiciach č. 2011/00958-§25(Z+D      ÚPN-O) zo dňa 03.11.2011, zmeny a 
doplnky 2010 územného plánu obce Smižany  vypracované Ing. arch. Petrom Steinigerom, reg. 
č. 1074 AA  

 
u z n á š a   sa  
- podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na VZN  č.   /2011 -    ktorým sa vyhlasujú zmeny 
a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Smiţany vyhlásené  VZN Obce Smiţany  č. 
40/2007 zo dňa 17.1.2002, ktorým sa menilo a dopĺňalo uznesenie č. 82/12/92  zo dňa 13.11.1992 
o vyhlásení  záväznej časti ÚPN-O Smiţany v znení VZN č. 66/2007 zo dňa 25.10. 2007. 

 
berie na vedomie 
- správu o obstaraní zmien a doplnkov 2010 ÚPN-O Smiţany 
- výsledok z preskúmania návrhu KSÚ v Košiciach č.2011/00958-§25 (Z+D ÚPN-O) zo dňa 
03.11.2011 
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s ú h l a s í 
s návrhom vyhodnotenia pripomienok podaných v rámci prerokovania zmeny ÚPN-O Smiţany 
 
u k l a d á  prednostovi obecného  úradu  : 
dohliadnuť aby boli osobou poverenou obstaraním ZaD 2010 ÚPN-O splnené úlohy po schválení ZaD 
2010 ÚPN-O   vyplývajúce zo stavebného zákona v termíne tak ako to ukladá stavebný zákon, t.j. do 
3 mesiacov 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 113/12/2011 

 

Ing. Kotrady – podmienky a stanoviská organizácií, ktoré sa zúčastnili pri prerokovaní Zmien 

a doplnkov územného plánu obce museli byť do neho zapracované 

-poţiadavka rozšírenia pozemkov na výstavbu rekreačných chát nebola schválená 

Ing. Ertlová – Zmeny a doplnky územného plánu sú dôleţité a mali ich prejednávať na stavebnej 

komisii - navrhuje to v komisii prejednať ešte raz  

Ing. Baginová – Zmeny a doplnky územného plánu obce boli zverejnené minulého roku, boli verejne 

prerokované s občanmi a s dotknutými orgánmi. Prípadné neschválenie Zmien a doplnkov územného 

plánu obce zabrzdí vydanie územného rozhodnutia, ktoré je potrebné k podaniu ţiadosti o nenávratný 

finančný príspevok (do 31.12.2011) na reguláciu potoka Brusník 

p. Svetkovský – stanovisko dostali poslanci neskoro 

Ing. Kotrady – Krajský stavebný úrad sa písomne vyjadril iba dnes poobede, pretoţe čakal na 

stanovisko Krajského pozemkového úradu, ktorý odsúhlasuje záber poľnohospodárskej pôdy 

 

11. Stavebné pozemky 

11.1. Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/16 o výmere 165 m2 druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smiţany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  brieţku  Ing. Jurajovi Hajčákovi, 
bytom Za kaštieľom 1326/4, Smiţany na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus DPH v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smiţany č. 
85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Smiţany.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 114/12/2011 

 

11.2.  Predaj pozemku (dodatočné vysporiadanie) parc. č. C-KN 2095/16 o výmere 165 m2  druh 
pozemku lesné pozemky, parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smiţany pod rekreačnou chatou  na  
Košiarnom  brieţku  Ing. Jurajovi Hajčákovi, bytom Za  kaštieľom 1326/4, Smiţany  na  rekreačné 
účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 960,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85/2009 a jeho dodatkov.  
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník pozemku zastavaného 
stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 115/12/2011 

11.3.  Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/16 o výmere 165 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela  zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smiţany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  brieţku  Ing. 
Jurajovi Hajčákovi, bytom  Za  kaštieľom 1326/4,  Smiţany  na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 
plus  DPH,  celkom 3 960,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 116/12/2011 

11.4.  Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2037/17 o výmere 163 m2  druh pozemku zastavané 
plochy v k. ú. Smiţany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  brieţku  Ing. Miroslavovi Močárymu, 
bytom Gelnická 51, 040 11 Košice na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus DPH v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smiţany č. 85/2009 
a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smiţany.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 117/12/2011 
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11.5.  Predaj pozemku (dodatočné vysporiadanie) parc. č. C-KN 2037/17 o výmere 163 m2  druh 
pozemku zastavané plochy, parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smiţany pod rekreačnou chatou  na  
Košiarnom  brieţku Ing. Miroslavovi Močárymu, bytom Gelnická 51, 040 11 Košice na  rekreačné 
účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85/2009 a jeho dodatkov.  
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník pozemku  
zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 118/12/2011           

11.6.  Predaj pozemku parc. č. C-KN 2037/17 o výmere 163 m2  druh pozemku zastavané plochy, 
parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smiţany pod rekreačnou chatou na  Košiarnom  brieţku  Ing. 
Miroslavovi Močárymu, bytom Gelnická 51, 040 11 Košice na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  
DPH,  celkom 3 912,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 119/12/2011 

11.7.  Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/20 o výmere 163 m2  druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smiţany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  brieţku  Ing. Vladimírovi 
Sakmárymu, bytom Ivana Krasku 11, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus 
DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN 
obce Smiţany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smiţany.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 120/12/2011 

 

11.8.  Predaj pozemku (dodatočné vysporiadanie) parc. č. C-KN 2095/20 o výmere 163 m2  druh 
pozemku lesné pozemky, parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smiţany pod rekreačnou chatou  na  
Košiarnom  brieţku Ing. Vladimírovi Sakmárymu, bytom Ivana Krasku 11, Spišská Nová Ves na  
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85/2009 a jeho dodatkov.  
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník pozemku zastavaného 
stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 121/12/2011 

11.9.  Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/20 o výmere 163 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smiţany pod rekreačnou chatou  na  Košiarnom  brieţku Ing. 
Vladimírovi Sakmárymu, bytom Ivana Krasku 11, Spišská Nová Ves na  rekreačné účely v cene 20,- 
€/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 122/12/2011 

11.10.  Zámer obce predať pozemok časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty o výmere 21 
m2  v k. ú. Smiţany podľa GP č. 41688635-30/2011 pod rekreačnou chatou na Košiarnom brieţku Bc. 
Jaroslavovi Lehotskému, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Keţmarok na rekreačné účely v cene 20,- 
€/ m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a VZN obce Smiţany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Smiţany.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 123/12/2011 

 

11.11.  Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435 
v k. ú. Smiţany, podľa  GP č. 41688635-30/2011: 
- diel 1 o výmere 7 m2 , diel 2 o výmere 14 m2 , spolu 21 m2  pod rekreačnou chatou na Košiarnom 
brieţku Bc. Jaroslavovi Lehotskému, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Keţmarok na rekreačné účely 
v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 504,- €. 



12 

 

OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85/2009 a jeho dodatkov.  
OZ konštatuje, ţe ak vlastníkom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník pozemku zastavaného 
stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 124/12/2011 

11.12.  Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435 
v k. ú. Smiţany, podľa  GP č. 41688635-30/2011 vypracovaného geodetom Ing. Vladimírom 
Kandríkom: 
- diel 1 o výmere 7 m2 , diel 2 o výmere 14 m2 , spolu 21 m2  pod rekreačnou chatou na Košiarnom 
brieţku Bc. Jaroslavovi Lehotskému, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Keţmarok na rekreačné účely 
v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 504,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 125/12/2011 

11.13.  Zámer obce prenajať pozemok časť parc. č. C-KN 1342 v k. ú. Smiţany o výmere 1 m2 na 
Staničnej ulici v Smiţanoch pre spoločnosť Rabaka reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 040 01 
Košice, za účelom umiestnenia informačnej tabule pre nákupné centrum Tesco v cene 5,- €/ m2/ rok 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce 
Smiţany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Smiţany.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 126/12/2011 

 

Ing. Ertlová – informovala sa, či reklamná tabuľa nebude brániť vodičom vo výhľade 
Ing. Kotrady – na osadenie reklamnej tabule obec vydá súhlasné stanovisko iba so súhlasom 
dopravného inšpektorátu a OÚ dopravy a cestných komunikácií 
 
11.14.  Prenájom pozemku  časť parc. č.  C-KN 1342  v  k. ú. Smiţany  o výmere 1 m2  na  Staničnej  
ulici v Smiţanoch pre spoločnosť Rabaka reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 040 01 Košice za 
účelom umiestnenia informačnej tabule pre nákupné centrum Tesco v cene 5,- €/ m2/ rok. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85/2009 a jeho dodatkov 
z dôvodu verejného záujmu. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 127/12/2011 

 

11.15.  Prenájom pozemku  časť parc. č.  C-KN 1342  v  k. ú. Smiţany  o výmere 1 m2  na  Staničnej  
ulici v Smiţanoch pre spoločnosť Rabaka reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 040 01 Košice za 
účelom umiestnenia informačnej tabule pre nákupné centrum Tesco v cene 5,- €/ m2/ rok. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce na dobu 5 rokov, pričom platba bude vopred. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 128/12/2011 

11.16.  Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 1697/97 o výmere 405 m2 – orná pôda 
v rómskej osade zo súčasného vlastníka Miroslavy Horváthovej, bytom Za mostom 664/1, Smiţany 
na Martina Kokyho, bytom Zelená 586/79, Smiţany s tým, ţe ťarcha – predkupné právo z článku VI. 
kúpnej zmluvy č. R/21/2008 sa prenesie na nového vlastníka. Pôvodná vlastníčka zaplatí obci 
Smiţany pokutu vo výške 100,- €. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 129/12/2011 

11.17.  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záloţného práva uzatvorenej dňa 5. 4. 2011 medzi Obcou 
Smiţany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej predmetom je zriadenie 
záloţného práva k nehnuteľnostiam súvisiacim s projektom „Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci 
Smiţany“ (pozemky a budova Kaštieľa v Smiţanoch). Dodatok č. 1 bude riešiť: 

a) zmenu druhu stavby súp. č. 302 z materskej školy na kaštieľ – budova pre kultúru a na verejné 
záujmy, 

b) zmenu výmer pozemkov parc. č. C-KN 1043/14 z výmery 546 m2 na výmeru 677 m2  a parc. č. C-KN 
1043/15 z výmery 973 m2 na výmeru 851 m2  podľa porealizačného geometrického plánu č. 
41688635-69/2009 (výmera pozemkov je po zameraní vyššia o 9 m2). 
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Dodatok k Zmluve o zriadení záloţného práva uzavrie starosta obce. 
- hlasovanie - viď uznesenie č. 130/12/2011 

 

Ing. Kotrady – k zmene výmeru pozemkov došlo z dôvodu, ţe v obci prebiehala revízia pozemkov 

(ROEP). Vypracovaný geometrický plán bol zaslaný na Katastrálny úrad Sp. N. Ves, ale do ukončenia 

ROEP nebolo moţné robiť ţiadne zmeny. Po kolaudácii bol zapísaný geometrický plán a ministerstvo 

ţiada  uzatvori dodatok, keďţe došlo vo výmere k zmene  (navýšenie o  9 m2) a taktieţ v katastri bola 

nehnuteľnosť zapísaná ako MŠ, teraz je zapísaná ako kaštieľ.  

 

12.Predĺženie nájmu v nájomných bytoch  

12.1. 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 končí  31.10.2011 a bude uzatvorená na dobu do 30.4.2012. 
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 131/12/2011 

 
12.2. 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 30.11.2011 a bude uzatvorená na dobu do 30.4.2012. 
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 132/12/2011 

p. Orinčáková – obecná rada odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu do 30.6.2012 
p. Svetkovský – odporúča predĺţiť nájom do 30.4.2012 
Ing. Ertlová – navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu do 30.4.2012 
 
13. Diskusia 

Ing. Ertlová – predniesla návrh piatich uznesení:  

13.1. OZ ukladá obecnému úradu zverejniť do 30.11.2011 na internetovej stránke obce všetky platné 
smernice obce Smiţany. 
Zodpovedný: prednosta OcÚ. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 107/12/2011 

 

13.2. OZ ukladá hlavnej kontrolórke obce raz do týţdňa kontrolovať uverejňovanie zmlúv na 

internetovej stránke obce podľa centrálnej evidencie zmlúv a 1 x v mesiaci uverejnenie faktúr podľa 
kníh došlých a odoslaných faktúr. 
 
p. Hricová – zverejňujú sa všetky došlé faktúry nad 50,-Eur, ale odoslané faktúry sa nemusia 
zverejňovať 
 

Uznesenie po oprave: 

OZ ukladá hlavnej kontrolórke obce raz do týţdňa kontrolovať uverejňovanie zmlúv na internetovej 
stránke obce podľa centrálnej evidencie zmlúv a 1 x v mesiaci uverejnenie faktúr podľa kníh došlých 
a odoslaných faktúr.  
Termín: stály 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 109/12/2011   

   

Ing. Dobšinská – treba presne zadefinovať, či sa jedná o kontrolovanie zmlúv na obecnom úrade, 

alebo na OKC a u rozpočtových organizácií  

 

13.3. OZ ukladá obecnej polícii vykonať kontrolu splnenia prihlasovacej povinnosti a zaplatenia dane 

za psa u majiteľov psov v obci Smiţany. 
Termín do 31.12.2011 



14 

 

Zodpovedný: náčelník obecnej polície 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 133/12/2011 

 

p. Hricová – na zverejnenie do Smiţianskeho hlásnika je pripravený zoznam platičov dane za psa 

p. Grečko – p. Hasajová uviedla, ţe  bola na školení a nesmú sa platiči dane za psa zverejňovať 

13.4. OZ ukladá obecnému úradu, aby zmluvy, objednávky a faktúry uverejnené na internetovej 

stránke obce boli uverejnené s prílohami a dodatkami vo formáte pdf. 
Zodpovedný : prednosta OcÚ 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 134/12/2011 

 

Ing. Novotný – odporúča doplniť: s prílohami, ktorých obsah nie je predmetom obchodného tajomstva 

Ing. Ertlová - zákon presne špecifikuje, čo sa neuverejňuje, zákon nehovorí, ţe obchodné tajomstvo 

sa neuverejňuje. Keďţe sa nakladá s obecným  majetkom Smiţian, čiţe s majetkom kaţdého občana 

Smiţian,  majú právo byť informovaní, ako sa ten majetok pouţil. 

 Ing. Kotrady – pri zadávaní projektu je jeho súčasťou výkaz výmer, v ktorom projektant poloţkovite 

spracuje rozpočet – podľa platného cenníka. Pri výberovom konaní sa do súťaţných podkladov dáva 

výkaz výmer bez jednotkových cien. Pokiaľ by sa zverejnil výkaz výmer, ktorý dal projektant, dávame 

všetky informácie pre uchádzača. Čiţe je to tieţ obchodné tajomstvo medzi obcou a projektantom. 

Poslanci majú k informáciam prístup, môţu pozrieť ako bola napočítaná cena, ale nedáva sa to na 

internetovú stránku obce. 

Ing. Ertlová – je výkaz výmer prílohou zmluvy? 

Ing. Kotrady – výkaz výmer je v súťaţných podkladoch 

Ing. Ertlová – v zmluvách s projektantom nemáme uvedenú prílohu, ale poslancom sa jedná iba  

o zverejňovanie príloh k tým zmluvám  a faktúram, ktoré sa odvolávajú na prílohu. Napr. v zmluve 

Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy sa hovorí o cene za zhotovenie diela, ale nevie vyčítať, či je 

v nej aj oprava strechy 

Ing. Novotný – ani jeden uchádzač v tendri neuvádza - aby nedal návod konkurencii ako prišiel k cene 

Ing. Ertlová – tender bol uţ ukončený, uţ nie je ţiadna konkurencia. V zmluve na rekonštrukciu ZUŠ 

je uvedená iba cena a nie je tam rozpísané  čo  je zahrnuté v cene, napr. v zmluve sú uvedené 

neoprávnené náklady v prístavbe ZUŠ za 165 418,64 eur a občania by mali vedieť načo budú tieto  

neoprávnené výdavky pouţité.  

Ing. Novotný – ako poslankyňa a členka stavebnej komisie má k informáciám voľný prístup k týmto 

informáciám 

Ing. Kotrady – na zasadnutí stavebnej komisii bude poslancom predloţený projekt, aj poloţkovitý 

výkaz výmer  

Ing. Ertlová – nie len poslanci, ale všetci občania majú právo vedieť na čo obec pouţila ich peniaze.  

13.5. OZ ukladá obecnému úradu zverejniť na internetovej stránke obce obchodné mená, sídla, alebo 
miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predloţili svoje ponuky vo verejnom obstarávaní a ich 
návrhy na plnenie kritérií, stanovených obcou vo verejnom obstarávaní a to najneskôr do piatich dní 
od otvárania ponúk. 
Termín: stály 
Zodpovedný: obecný úrad 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 135/12/2011 

 

Ing. Baginová – poţiada o usmernenie, ale podľa jej informácií o verejnom obstarávaní sa zverejňuje 

iba názov a sídlo úspešného uchádzača, jeho výsledná cena a iba počet uchádzačov, ktorí predloţili 

ponuky. Zápisnica z otvárania obálok sa posiela iba uchádzačom, ktorí sa zúčastnili súťaţe. 

 

Mgr. Trošanová – predniesla návrh uznesenia: 



15 

 

OZ ukladá skontrolovať náklady spojené s dotáciou obce Smiţany pre eurobus, a.s. a do najbliţšieho 
zastupiteľstva podať správu. 
Zodpovedný: hlavná kontrolórka obce 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 136/12/2011 

 

Ing. Kotrady – na poţiadanie obyvateľov ul. Iliašovskej  oboznámil poslancov s listom, v ktorom 

reagujú na články v Smiţianskom hlásniku 

Mgr. Szitová – informovala sa kedy budú v autobusoch (linka č. 4) umiestnené kamery 

p. Mika – navrhuje zahrnúť do rozpočtu na rok 2012 aj výstavbu nízkoštandardných bytov v rómskej 

osade 

Mgr. Szitová – opýtala sa, či budú prílohy k zmluve Rekonštrukcia ZUŠ predloţené na zasadnutí 

obecnej rady, pretoţe treba riešiť havarijnú situáciu strechy 

Ing. Kotrady – v r. 2006 skončila záruka strechy. Projekt, ktorý sa týka rekonštrukcie a prístavby ZUŠ 

nerieši opravu strechy. 

Ing. Novotný – súhlasí s opravou strechy, ale jej oprava  nie je predmetom projektu rekonštrukcie 

a prístavby ZUŠ. 

Mgr. Szitová – trvá na tom, aby Centrum voľného času bolo vzhľadom k úspore finančných 

prostriedkov zriadené pri ZŠ Komenského a nie samostatne  

Ing. Ertlová – kto strechu ZUŠ po rekonštrukcii prebral a prečo sa počas záručnej doby neuplatnila 

reklamácia strechy? 

Ing. Kotrady – strecha po prvom zhotovení ukazovala nedostatky. Následne zástupca investora dal 

subdodávateľovi strechu prerobiť. Dodávateľ nechcel niesť záruku, keďţe tam bol zásah tretej osoby. 

Nemohli sme sa domôcť toho, aby v rámci záruky bola strechy opravená. To bolo 2 roky po 

odovzdaní školy do majetku obce. Bola zabezpečená obhliadka za prítomnosti p. Balúcha 

z Kolinoviec v 2006. Na streche sú také detaily, na ktorých trval projektant, ţe v ţiadnom prípade sa 

nedá urobiť oprava tak, aby po čase nezačala zatekať / styk strechy s múrom, zateká oknom, cez 

drevá,... /. Projektant   trval na úzkych lemovkách, krokvy sú priečne, atď.  

Ing. Ertlová – strecha musí byť funkčná a musí sa opraviť čo najskôr, ale tak, aby sme o 5 rokov 

nepotrebovali jej ďalšiu opravu. Je s projektantom uzatvorená nejaká zmluva, ktorá obec zaväzuje, ţe 

sa nesmie zmeniť na streche detail, a to ani v prípade, ţe je  ten detail zle naprojektovaný? Bol 

projektant poţiadaný, aby našiel riešenie ? 

Ing. Kotrady –  na projekt stavby sa  zrejme  vzťahujú autorské práva  

Ing. Ertlová – odporúča zvolať stretnutie projektanta a odborníkov na strechy, aby našli spoločné 

riešenie 

Ing. Kotrady – nie je z našej strany problém takéto stretnutie zvolať  

p. Šarišská – je nájomníčkou bytu niţšieho štandardu, v ktorom ţije s manţelom a dcérou, prečo 

dostala rozhodnutie - poplatok za komunálny odpad za svokra, ktorý s nimi nebýva  

- chcela by oplotiť bytovku  

p. Holubová – opýtala sa, na akú dobu (po 30.4.2012) obec uzavrie nájomnú zmluvu s jej matkou 

- upozornila, ţe v nájomných bytoch bývajú aj neplatiči komunálneho odpadu 

- informovala sa, ţe ak sa budú stavať nové nájomné byty, či jej ako náhradníčke bude byt pridelený 

Ing. Špak –  nesúhlasí s prijatým, uznesení č. 58/7/2011 – o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena – jedná sa o umiestnenie inţinierskych sietí pri realizácii stavby „Obchodné 

centrum Smiţany“  a uznesením č.59/7/2011-  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena – pozostávajúce z povinnosti vlastníka parciel strpieť právo neobmedzeného prechodu 

peších, prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami a neobmedzeného bezplatného parkovania 

motorovými a nemotorovými vozidlami na všetkých parcelách. 

Ing. Ertlová – poslanci OZ poţadovali vyčleniť parkovacie miesta bez obmedzenia, prístupné pre 

obyvateľov Smiţian, aby sa nahradili parkovacie miesta, ktoré obec mala pri pošte. Obec Smiţany 

predala pozemok pod obchodným centrom Tesco spolu s parkoviskom pri pošte, teda najlukratívnejší 

pozemok v obci o výmere 5000 m2 developerovi za nevýhodnú cenu 145 Sk/m2, hoci trţná cena 
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pozemku v tom čase bola pribliţne 800 Sk/m2.  Pre obec by bolo výhodné, ak by obec oslovila Tesco 

a priamo Tescu predala pozemok a nie cez ďalšiu firmu.   

Ing. Kotrady – prebehli jednania s developermi obchodných spoločností. Ţe máme záujem  postaviť 

obchodné stredisko  bolo aj na internetovej stránke i v nadregionálnych novinách, pozemok sme 

ponúkali Jednote. O výške ceny za m2 rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rovnakú cenu (140,-

Sk/m2) sa predali pozemky stavebníkom za evanjelickom kostole. Iné je keď predáva súkromná 

osoba, tá jednoznačne ide za trhovú cenu. 

Mgr. Trošanová – obchodné stredisko bolo  postavené  v záujme občanov  

Ing. Ertlová – nikdy neposudzovala to, či Tesco malo, ale nemalo byť. Chce iba, aby vyjadrenie p. 

starostu a vlastníka pozemku, ţe občania budú môcť parkovať pri Tescu bezplatne aj keď nepôjdu do 

Tesca, ale napr. na poštu, bolo zabezpečené formou vecného bremena, pretoţe vlastník pozemku sa 

bude meniť.   

Ing. Zekucia – pokiaľ budú mať poslanci písomné stanovisko od Tesca, ţe parkovanie bude 

umoţnené, do zastupiteľstva pôjde návrh na zrušenie uznesenia  

 

14.Návrh uznesení 

UZNESENIE č. 105/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 106/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 107/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 108/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 109/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/za, Ing. 
Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, 
p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 110/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 111/12/2011 
Hlasovanie : 



17 

 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 112/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 113/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdrţala sa, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 114/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 115/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 116/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 117/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 118/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 119/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 120/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 



18 

 

UZNESENIE č. 121/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 122/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 123/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 124/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 125/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 126/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 127/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 128/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 129/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 130/12/2011 
Hlasovanie : 
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Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 131/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/zdrţal sa, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 132/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 133/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 134/12/2011  
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/zdrţal sa, 
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav 
Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 135/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdrţal sa, p. Róbert Mika/zdrţal sa, 
Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/zdrţal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav 
Horváth/za 
 
UZNESENIE č. 136/12/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 

 

Hlasovanie za návrh uznesení: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav 
Grečko/zdrţal sa, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za 

 

15. Záver 

 V závere zasadnutia p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 
 

 

 
 
 

        Ing. Michal Kotrady                       
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                                                                                                  starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice :     
       
Mgr. Miroslava Szitová 
 
p. Jozef Koky 


