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Z á p i s n i c a 

z 13. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2011 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   13 poslancov – viď prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce  
   
Neprítomní :  0 
    
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. Pozastavené uznesenie 

6. Prenájom bytu na ul. P. Surţina 

7. Návrh VZN č. 97/2011 o určení výšky príspevkov na reţijné náklady v školských jedálňach 

8. Dodatok č. 3 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka ZUŠ, dieťa MŠ 

a školských zariadení so sídlom na území obce Smiţany 

9. Dodatok č. 1 k Zásadám finančného hospodárenia obce Smiţany 

10. Rozpočtové opatrenia č. 20 a č. 21 

11. Rozpočet obce na rok 2012 – 2014 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2012 

13. Návrh na vyradenie majetku obce  

14. Stavebné pozemky 

15. Diskusia 

16. Návrh uznesení 

17. Záver 

1. Otvorenie 
 

13. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Po prečítaní programu sa 

prítomných poslancov opýtal, či majú k predloţenému programu pripomienky.  

Predseda Klubu poslancov, p. Grečko, predloţil návrh, aby v bode č. 10 bolo z rokovania vypustené 
Rozpočtové opatrenia č. 21 (ďalej RO č. 21) z dôvodu, ţe toto rozpočtové opatrenie nebolo 
prerokované vo finančnej komisii. 
Mgr. Trošanová – keďţe sa blíţi koniec kalendárneho roka, poslanci nebudú môcť riešiť v roku 2012 
rozpočtové opatrenia z roku 2011, preto odporúča toto RO č. 21 ponechať v programe rokovania  
Ing. Kotrady – v RO č. 21 sa nejedná o navýšenie príjmov ani výdavkov, pojednáva iba o presune 
medzi jednotlivými poloţkami. Pokiaľ sú zo strany poslancov k rozpočtovému opatreniu otázky, 
navrhuje urobiť menšiu prestávku, aby sa členovia poslaneckého klubu mohli poradiť,  ale odporúča 
RO č. 21 na dnešnom zasadnutí prejednať. 
Mgr. Trošanová - RO č. 21 bolo na zasadnutí obecnej rady prejednávané. Obecná rada odporučila 
RO č. 21 prejednať na zasadnutí OZ. 
p. Grečko – trvá na vypustení RO č. 21 z programu OZ 
Ing. Kotrady – všetky náleţitosti súvisiace z rozpočtom sa musia schváliť ešte v tomto kalendárnom 
roku, t. zn., ţe ak sa o RO č. 21 nebude rokovať  na dnešnom zasadnutí, bude potrebné zvolať 
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 
Ing. Novotný -  nevidí problém v prerokovaní RO č. 21 na dnešnom rokovaní 
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Hlasovanie o vypustení RO č. 21 z  bodu č. 10: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, Ing. Ľudovít Novotný/proti, p. Róbert Mika/proti, Ing. Štefan 
Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/proti, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. 
Marcel Špener/proti 
 
Keďţe iné návrhy na zmenu ani na doplnenie navrhovaného programu rokovania OZ neboli 
vznesené, starosta dal hlasovať za zmenený program. 
 
Hlasovanie za upravený program: 
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/zdrţal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. 
Marcel Špener/za 

 

Starosta obce konštatoval, ţe prítomných je 12 poslancov, poslanec Mgr. Ivan Vaško príde trocha  

neskôr. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
p. Jozef Svetkovský, p. Róbert Mika, Mgr. Ľudmila Trošanová 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/zdrţal sa, 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/zdrţal sa, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Marcel Špener/za 
 
Overovatelia zápisnice:  
Ing. Štefan Zekucia, p. Marcel Špener 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/zdrţal sa, 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, p. Marcel 
Špener/zdrţal sa 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
 
Ing. Kotrady -  poprosil Ing. Dobšinskú, hlavnú kontrolórku obce, aby oboznámila poslancov s plnením 
uznesení 
 
Neplnia sa uznesenia: 
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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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. 

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) 
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. 
Zmluvy sú zaslané na podpis na biskupský úrad. 
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. Čakáme na opravený geometrický plán. 
Informovala Ing. Krotká – stavebné odd. 

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 predchádzajúceho zastupiteľstva 
12. zasadnutie OZ konané dňa 3.11.2011 
 
97 - 98 /9/2011 – preschválené uznesenia – neplnia sa  

- jedná sa o prekročenie schváleného rozpočtu v mzdových poloţkách 
105/12/2011 – rozpočtové opatrenie 14/2011 - bolo zaúčtované 
106/12/2011 – rozpočtové opatrenie 15/2011 – bolo zaúčtované 
107/12/2011 – OZ uložilo obecnému úradu zverejniť platné  smernica  obce Smižany –   zverejnené 
na internetovej stránke obce 
105/12/2011 – rozpočtové opatrenie 17/2011 – bolo zaúčtované 
109/12/2011 – OZ uložilo hlavnej kontrolórke kontrolovať uverejňovanie zmlúv a došlé faktúry – 
uznesenie trvá a  priebeţne sa plní  
110/12/2011 – rozpočtové opatrenie 19/2011 -  bolo zaúčtované 
111/12/2011 – bolo prijaté VZN 95/2011; VZN je platné a zverejnené na internetovej  stránke obce 
112/12/2011 – bolo prijaté VZN 96/2011; VZN je platné a zverejnené na internetovej  stránke obce 
113/12/2011 – OZ schválilo „ Zmeny a doplnky 2010 územného pánu obce “ 
114 -116/ 12/2011 – OZ schválilo predaj pozemku pod rekr. chatou Ing. Jurajovi Hajčákovi. 
Zmluvu podpísal starosta obce. 
117 -119/ 12/2011 – OZ schválilo predaj pozemku pod rekr. chatou Ing. Močárymu. Zmluva je 
pripravená na pospis. Info: Ing. Krotká – stavebné odd. 
120 -122/ 12/2011 – OZ schválilo predaj pozemku pod rekr. chatou Ing. Jurajovi Sakmárymu.. 
Zmluvu podpísal starosta obce. 
123 -125/ 12/2011 – OZ schválilo predaj pozemku pod rekr. chatou Ing. Kandríkovi. 
Zmluvu podpísal starosta obce. 
126-128/ 12/2011 – OZ schválilo  prenájom pozemku za účelom umiestnenia info tabule TESCO. 
Zmluvu podpísal starosta obce. 
129/12/2011 – OZ schválilo zmenu vlastníka pozemku v rómskej osade. 
Zmluva je pripravená na podpis. 
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130/12/2011 – OZ schválilo zriadenie záložného práva – dodatok č. 1  – MPaRV SR – jedná sa 
o pozemky a budovu Kaštieľa. 
Dodatok je podpísaný starostom obce. 
131/12/2011 – OZ schválilo zmluvu o predĺžení nájmu bytu p. Dorkovi do 30.4.2012 
Zmluva je podpísaná. 
132/12/2011 – OZ schválilo zmluvu o predĺžení nájmu  bytu p. Holubovej do 30.4.2012 
Zmluva je podpísaná. 
133/12/2011 – OZ uloţilo OP vykonať kontrolu splnenia si ohlasovacej povinnosti drţiteľa psa v obci. 
Uznesenie trvá do 31.12.2011 
134/12/2011 – OZ uloţilo obecnému úradu zverejňovať podpísané zmluvy s prílohami – Uznesenie 
sa neplní   - nie všetky prílohy sú zverejnené. 
135/12/2011 – uznesenie je pozastavené 
136/12/2011 – OZ ukladá hl kontrolórke vykonať kontrolu nákladov spojených s dotáciu v spoločnosti 
eurobus, a.s.  a správu predloţiť na  najbliţšom zastupiteľstve – správa je obecnému zastupiteľstvu 
predloţená. 
 
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
 
Ing. Kotrady – pokračuje sa v revitalizácii námestia. Boli sprevádzkované dve lavičky, chodníky boli 
dané do konečného stavu, pred radnicou je vybudované kruhové pódium, v pláne je vybudovanie 
fontány pred kostolom. Boli zrealizované asfaltové koberce na námestí a pri ZUŠ, následne bude 
doplnený mobiliár (lavičky, koše, stoţiare na vlajky). Boli preloţené tri stĺpy verejného osvetlenia 
mimo  chodník. 
- 17.11.2011 bol otvorený supermarket TESCO 
- dostali sme rozsudok Krajského súdu v Košiciach , ohľadne ţaloby p. Jaroslava Šarišského voči 
obci Smiţany, pre pozastavenie výkonu  mandátu poslanca. Krajský súd ţalobu zamietol 
- bola vyúčtovaná platba za zrealizované práce v kaštieli. Pripravuje sa ţiadosť o ďalšiu platbu  
- ukončená bola revitalizácia krajiny a terénnych úprav proti prívalovým vodám. Práce, ktoré sa 
zrealizovali, sme uţ vyúčtovali na Úrad vlády SR. Na základe podnetu Slovenského 
vodohospodárskeho podniku  sme mali  začiatkom decembra kontrolu z Obvodného úradu ţivotného 
prostredia na realizáciu týchto práce. 
- prebehlo jednanie so Slovenským pozemkovým fondom Spišská Nová Ves, ktorý podal ţiadosť do 
Bratislavy na riešenie reštitúcie. Zatiaľ ju ešte rada Slov. pozemkového fondu neprejednávala. 
Mgr. Vaško – práce na fontáne meškajú kvôli projektantovi, preto v prípade, ţe sa nestihne dokončiť 
námestie do termínu, navrhuje, aby finančné náklady s tým spojené uhradil projektant. Treba ho na to 
písomne upozorniť. 
p. Grečko – pouţitie  kôry pod brezami pri kostole je nevhodné  
- upozornil na neporiadok cez víkend pri TESCU a na ul. Tatranskej  
Ing. Zekucia – na ul. Tatranskej chýbajú odpadové koše 
 
5. Pozastavené uznesenie 
 
V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
starosta obce pozastavil výkon uznesenia č. 135/12/2011, ktoré bolo prijaté obecným zastupiteľstvom 
na 12. zasadnutí OZ, dňa 3.11.2011. 
 
UZNESENIE č. 135/12/2011 
- 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 
 
Ing. Kotrady – pozastavil ho, pretoţe sa radil s viacerými osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť na 
verejné obstarávanie. Telefonoval na Úrad pre verejné obstarávanie, kde konzultoval s Ing. Katarínou 
Brtaňovou, riaditeľkou odbornej metodiky pre verejné obstarávanie. Je to uznesenie, ktorým by sa 
porušil zákon, pretoţe komisia, ktorá otvára obálky, oznamuje obchodné mená, sídla alebo miesta 
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podnikania všetkých uchádzačov. Písomne to predkladá iba uchádzačom, ktorí sa zúčastnili verejného 
obstarávania. Následne komisia vyhodnocuje ponuky, ale stále je viazaná mlčanlivosťou. Po 
vyhodnotení ponúk komisia  oznamuje uchádzačom výsledky vyhodnotenia verejného obstarávania. 
Od prevzatia oznámenia o výsledku  nasleduje 7 – dňová čakacia doba, kedy môţe uchádzač podať 
ţiadosť o nápravu. Pokiaľ ju nikto nepodá, tak do ukončenia termínu viazanosti ponúk uzatvára 
s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo. Následne zasiela na Úrad pre verejné obstarávanie výsledok 
výberového konania a tento úrad zverejňuje výsledok vo Vestníku pre verejné obstarávanie. Čiţe aţ po 
zverejnení výsledku môţe obec na internetovej stránke zverejniť obchodné mená, sídla alebo miesta 
podnikania všetkých uchádzačov – nie skôr.  
Ing. Ertlová – preformulovala záver uznesenia: - najneskôr do piatich dní od ukončenia verejného 
obstarávania 
 
Upravené UZNESENIE č. 135/12/2011 
- 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 
ukončenia verejného obstarávania. 
Termín: stály 
Zodpovedný: obecný úrad 

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

6. Prenájom bytu na ul. P. Suržina 
Po prerokovaní na sociálno-bytovej komisii a obecnej rady bolo doporučené pridelenie nájomného  
bytu č. 8 na ulici P. Surţina 67/3, Smiţany pani Lucii Beckovej, bytom Tatranská 313/87, 053 11  
Smiţany v termíne od 1.12.2011. 
Nájomná zmluva sa uzatvára na 3 roky, t. j. do 30.11.2014 a podpíše ju starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 137/13/2011 

7. Návrh VZN č. 97/2011 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských jedálňach 
 
Poslancom bol predloţený návrh VZN č. 97/2011, kde sa hovorí, ţe zákonný zástupca prispieva na 
úhradu reţijných nákladov v školských jedálňach sumou 0,03 Eur na jeden obed.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 138/13/2011 

8. Dodatok č. 3 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany 
 
Ing. Kotrady - v návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 86 – v prílohe č. 1 a č. 2 sú limity dotácie na mzdy 
a prevádzku  na ţiaka základnej umeleckej školy  a dieťa materskej školy a v školskom zariadení  
Pri  výpočte sa vychádzalo zo štatistických čísiel, ktoré poskytlo ministerstvo školstva. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 139/13/2011 

9. Dodatok č. 1 k Zásadám finančného hospodárenia obce Smižany 
 
Ing. Kotrady - na základe odporúčania finančnej komisie a následne aj obecnej rady bol pripravený 
Dodatok č. 1 k Zásadám finančného hospodárenia obce Smiţany. Boli doplnené body č. 10, 11 
v Článku 6, a zmenil sa odstavec č. 2 v Článku 19. Na zasadnutí Obecnej rady bolo doporučené, aby 
sa do Článku č. 6 doplnil bod č. 12, ktorý znie:  
 

Kapitálové výdavky môže rozpočtová organizácia zriadená obcou obstarávať zo schváleného 
rozpočtu po 1.9. príslušného kalendárneho roka. V oprávnených prípadoch na základe požiadania 
rozpočtovej organizácie môže obecné zastupiteľstvo termín zmeniť.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 140/13/2011 
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10. Rozpočtové opatrenia č. 20  

 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 
 
1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 1 143,40 Eur                           
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 143,40 Eur (program 9.2)  
 
2. 312001 – transfer z KŠÚ na predškolákov – zvýšenie príjmov o sumu 163,00 Eur                           
0911 611 mzdy MŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 174,00 Eur (program 9.1)  
0911 611 mzdy MŠ Ruţová – zvýšenie výdavkov o sumu 898,00 Eur (program 9.1)  
0911 611 mzdy MŠ Zelená – zníţenie výdavkov o sumu 909,00 Eur (program 9.1)  
 
3.   311 – granty ŠJ Zelená – zvýšenie príjmov v sume 148,50 Eur  
09601 633006 – všeobecný materiál ŠJ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 148,50 Eur (program 
9.3) 
 
4.   312001 – transfer školské stravovanie – zvýšenie príjmov o sumu 11 000,00 Eur 
1070 637014 – príspevky na školské stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 11 000,00 Eur 
(program 13.4) 
 
5.   223002 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 4 168,00 Eur 
09122  630 – tovary a sluţby ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 4 168,00 Eur (program 9.6) 
 
6.   223002 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 2 552,00 Eur 
09601 630 – tovary a sluţby ŠJ Komenského – zvýšenie výdavkov  o sumu 2 552,00 Eur (program 
9.4) 
 
7.  01116 637026 – odmeny poslancov – zvýšenie o sumu 3 959,00 Eur (program 1.1) 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 141/13/2011 

 

11. Rozpočet obce na rok 2012 – 2014 
 
Po prerokovaní v jednotlivých komisiách OZ, v obecnej rade a stanoviskách finančnej komisie 
a hlavnej kontrolórky podľa návrhu s príslušnými úpravami: 
1. programový rozpočet obce Smiţany rozpracovaný do 15 programov  na rok 2012 ako  
    záväzný v príjmovej časti v sume 4 913 815,15 EUR a vo výdavkovej časti vrátane  
    finančných operácií v sume 4 743 613,10 EUR, prebytok rozpočtu 170 202,05 EUR 
2. rozpočet obce Smiţany na roky 2013 – 2014 ako orientačný 
3. rozpočet vo výške transferu Základnej školy na ul. Komenského v Smiţanoch na rok  2012 podľa 
predloţeného návrhu 
4. rozpočet vo výške transferu  Základnej umeleckej školy Nám. M. Pajdušáka v Smiţanoch na rok  
2012 podľa predloţeného návrhu 
5. rozpočet príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum, Smiţany na rok 2012  
    v sume 125 000,00 EUR, z ktorého príspevok obce činí 105 000,00 EUR 
6. záväzný limit mzdových prostriedkov Obecného kultúrneho centra podľa  predloţeného  
    návrhu rozpočtu 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 143/13/2011 

Mgr. Szitová – navrhuje poloţku 006 – mzdy a platy - sumu 700,- Eur  zníţiť na nulu, pretoţe je  
pripravené rozpočtové opatrenie 
Mgr. Trošanová - nerozumie, aké sú to konkurzy a súťaţe v rozpočte pre hasičov, na ktoré je 
vyčlenená suma 1350,- Eur 
p. Svetkovský – na druţstvá Dobrovoľného hasičského poţiarneho zboru,  ktoré sa zúčastňujú 

medzinárodných súťaţí 
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Mgr. Trošanová – informovala sa, či uţ postúpili niektoré druţstvá do medzinárodných súťaţí, pretoţe 

napr. TJ Slovan Smiţany uţ postúpil do vyššej súťaţe a nedostal finančnú podporu. Navýšením 

rozpočtu pre hasičov v týchto poloţkách sa finančná komisia nezaoberala, nebolo to ani na rokovaní 

obecnej rady a teraz sa to ide schvaľovať. 

Ing. Kotrady – obec v rámci súťaţí sponzorsky prispieva Dobrovoľnému hasičskému zboru. Posledné 

ročníky sa naše druţstvá umiestňovali slabo. Pri schvaľovaní rozpočtu o kvalifikácii hasičských 

druţstiev  na medzinárodnú súťaţ mala finančná komisia i obecná rada vedieť. 

p. Grečko – navrhuje prestávku v rokovaní 

 

Hlasovanie za prestávku: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/proti, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. 
Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/proti, Mgr.   
Ivan Vaško/zdrţal sa, p. Miroslav Grečko/zdrţal sa 
 
Mgr. Szitová – navrhuje zníţiť poloţku Centrum voľného času  na nulu  
Ing. Kotrady – musí tam byť zodpovedný človek za riadenie, ktorý počas tých štyroch mesiacov  musí 
zabezpečovať činnosť CVČ, robiť výkazy, krúţky budú fungovať ako doteraz, ale treba tam mať  
niekoho povereného riadením 
p.Grečko -  zateplenie strechy poţiarnej zbrojnice 1650,-Eur 
Mgr. Trošanová – je dôleţitejšia oprava strechy MŠ Ruţová  
p.Grečko – termín opravy strechy bol určený, ale urobená nie je 
Ing. Kotrady – je pripravený projekt rekonštrukcie MŠ Ruţová, v ktorom je naprojektovaná sedlová 
strecha. Po poslednom jednaní s odborníkmi na strechy nám bolo doporučené, aby nedochádzalo 
k zatekaniu, opraviť na streche iba dve inkriminované miesta, s tým ţe strecha bude funkčná. Firmy 
ku koncu roka finišujú so svojimi zákazkami, je problém nájsť koncom roka firmu, ktorá by prácu 
realizovala. 
p. Grečko – keď je to ešte menšia plocha, o to skôr a rýchlejšie to malo byť opravené 
p. Svetkovský – strechu poţiarnej zbrojnice je potrebné zatepliť, pretoţe spotreba plynu na 
vykurovanie zbrojnice  vzrástla 
- navrhuje zníţiť poloţku – konkurzy a súťaţe  na 500,-Eur 
Ing. Kotrady – prečítal e-mail od poslankyne Mgr. Szitovej:  
 
“Preposielam pre pána starostu prepočet. 
1. Mzdy VEREJNA SPRAVA - stavebné oddelenie 
002 – Klub poslancov pri OZ nesúhlasí s navýšením fin. prostiedkov a navrhnutým rozpočtovým 
opatrením z dôvodu: 
- Stavebný úrad má príjem – správne poplatky do 30.9.2011 v sume 3833 eur. 
- Prijaté pokuty do 30.9.2011 je 1090 eur. 
- Prijem správne poplatky v roku 2010 je 5816,88 eur. Prijaté pokuty vroku 2010 je 3976,38 eur 
SPOLU: prijem (obecny úrad) cca 9800 eur. Transfer od statu v roku 
2011 je 8000 eur. Spolu cca 18000 eur. 
 VYDAVKY: t.J. Priemer na 1 zamestnanca (pozri rozpocet) je 58176,84 eur, t.j. MZDY a ODVODY). 
= 19400 EUR. 
POZNAMKA – dostaneme od štátu a zarobíme na jedného človeka, ale na stavebnom úrade máme. 
Stavebný úrad bol aj predtým, takţe argument, ţe si na seba človek zarobí nie je relevantný.“ 
 
Ing. Kotrady - s prvou časťou e-mailu (po tých 18 tisíc Eur súhlasí. Na stavebné oddelenie na rok 
2012 navrhovali sumu 38 352,-Eur. Keď sa k tomu pripočítajú odvody vo výške 34,95 %, ktoré 
zamestnávateľ odvádza za zamestnancov, dostaneme sa na sumu 51 756,-Eur. Nie ako je uvedená 
suma v e-maili 58 176,84 Eur . Na stavebnom oddelení a oddelení ţivotného prostredia máme 
štyroch zamestnancov – nie troch. Keď sumu podelíme 4, dostaneme 12 939,-Eur na jedného 
zamestnanca aj s odvodmi. Keď je príjem na stavebnom oddelení 18 000,- Eur, t. zn. ţe 
zamestnanec, ktorý robí na stavebnom oddelení, zarobí ešte na polročnú mzdu ďalšieho 
zamestnanca, lebo celková hrubá mzda zamestnanca na stavebnom oddelení vychádza 9 588,-Eur.  
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Na stavebných úradoch porovnateľných miest pracuje – v Krompachoch (8675 obyvateľov)  5 
zamestnancov na stavebnom oddelení a 2 na stavebnom úrade, pričom ich stavebné oddelenie sa 
nezaoberá pozemkami. Mesto Svit (7400 obyvateľov) má 4 zamestnancov na oddelení ŢP a spoločný 
obecný úrad, ktorý zabezpečuje stavebný úrad má 3 zamestnancov.  
S takýmito mzdami, ako je návrh zo strany poslancov nemôţe stavebné oddelenie fungovať, pretoţe 
nevystačí na základné mzdy. Podľa zákona pokiaľ by zamestnávateľ nevyplatil tarifné platy, môţe byť 
trestne stíhaný. Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 13 
ods.4, písm. d starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný  poriadok obecného úradu a poriadok 
odmeňovania zamestnancov obecného úradu, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku obce. Čo sa týka platových náleţitostí, je to kompetencia starostu, do ktorej 
poslanci nemôţu zasahovať. Čiţe dávam námietku, ţe s takýmito mzdami, ako navrhujú poslanci, 
nemôţe obecný úrad fungovať a nemôţme donekonečna zniţovať mzdové náleţitosti a zniţovať 
počty zamestnancov, pretoţe uţ teraz je stav poddimenzovaný a pri tých činnostiach, ktoré naša 
obec robí, tak nie je moţné vykonávať ich s dvomi zamestnancami.  
Mgr. Szitová – v Krompachoch majú okrem toho, ţe sa starajú o mesto aj spádové obce (Slatvina, 
Kaľava, Kolinovce a Slovinky). Markušovce, ktoré majú polovicu obyvateľov ako my (3200 obyv.) 
zamestnávajú pracovníka na stavebnom oddelení iba na polovičný úväzok. 
Ing. Kotrady – stavebné oddelenie mesta Krompachy vydalo v roku 2010  - 113 rozhodnutí a 22 
ohlásení. Obec Smiţany za rok 2010 vydalo spolu 203 rozhodnutí a 115 ohlásení.  
Mgr. Trošanová – na začiatku kalendárneho roka sa dohodlo, ak bude činnosť v rámci obce 
vykonávaná a bude ju aj vidno, ţe dostanú zamestnanci úradu odmenu 
- často vidí zamestnancov pracovať po úradných hodinách 
- chce všetkých informovať, ţe bolo prijaté nariadenie, ţe hodinu pred a po pracovnom čase sa 
zamestnancovi neuzná ako náhradné voľno, pretoţe sa to povaţuje, ţe si dorába svoju prácu bez 
náhrady pracovného voľna  
Mgr. Szitová – prerátala si teraz poloţku mzdy a platy vydelila počtom zamestnancov, vyšlo jej 824,-
Eur 
Ing. Kotrady – keď porovnáme Krompachy a Svit podľa počtu zamestnancov, tak na našom úrade by 
pracovníci stav. oddelenia mali zarábať pribl. 1300 Eur, pretoţe vykonávajú tú istú prácu a sú štyria 
nie siedmi  
Ing. Zekucia – tohto roku nebol splatený ani jeden úver 
Ing. Kotrady – Začiatkom roka sme splatili medziúver vo výške 322 316,74 EUR na rekonštrukciu ZŠ 
na ul. Komenského, pričom dotácia bola vo výške 313 158,53 EUR. Na kaštieľ po generálnej 
rekonštrukcii nám na základe ţiadosti o platbu došla v októbri dotácia vo výške 267 008,06 EUR 
a následne boli uhradené dodávateľovi faktúry vo výške 294 175,29 EUR. Spolu to činí 616 492,03 
EUR (18,572 mil. Sk). Splátka istiny úveru z komerčnej banky bola nastavená tak, ţe sa bude hradiť 
z financií, ktoré obec dostane za kaštieľ. Teraz je pripravená ţiadosť o platbu, keď táto ţiadosť bude 
odsúhlasená, do obce prídu peniaze, ktoré pôjdu na splátku úveru. My nemôţeme za takýto 
byrokratický systém, čo sa týka ţiadostí o platbu, stanovený ministerstvami, ktoré my musíme splniť. 
Pokiaľ ich nesplníme, ţiadosť dookola vracajú naspäť. Keby boli jednoduchšie podmienky a mohli by 
sme ţiadať o platbu skôr, určite by sme peniaze uţ toho roku dali na splátku úveru.  
p. Orinčáková – v meste Prievidza prepúšťajú pracovníkov a zniţujú platy, pretoţe nie sú finančné 
prostriedky, sme povinní tento úrad spravovať tak, aby sme aj dlhy ktoré sú čiastočne splácali. 
Ing. Malina – rád by poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby našli vôľu a našli nejaké zdroje 
na odmeny pre zamestnancov 

p. Orinčáková – je pripravený návrh na uznesenie - z ušetrených finančných prostriedkov z dôvodu 

nemoci na odmeny za rok 2011 a to rovnakou sumou kaţdému zamestnancovi 
p. Grečko – nemôţme porovnávať mestá – napr. Vrútky majú 7600 obyvateľov a ročne na pokutách 
vyberú 30 tisíc Eur, mesačne zaznamenajú 300 priestupkov  
Ing. Prostejovský – opýtal sa, koľko je vo Vrútkach príslušníkov Obecnej polície 
p. Grečko – 16 policajtov 
Mgr. Vaško – lávka pri evanjelickom kostole mala stáť 10 tisíc Eur, jej skutočná suma je 10 900,-Eur, 
firma, ktorá realizuje námestie dala ponuku 10 500,-Eur – ale boli to sumy bez DPH. Tá istá suma 
bola prejednávaná na rade. Základy lávky v rozpočte k námestiu neboli, pretoţe sa rátalo, ţe sa 
vyuţijú.  V septembri na stavebnej komisii rokovali, ţe treba to urobiť čím skôr, je termín na realizáciu 
námestia do konca roka. Nerozprávalo sa konkrétne o tom, ţe sa má urobiť výberové konanie, alebo 
prieskum trhu na dodávateľa, ale si myslím, ţe nie je to tak, ţe by sa to nemalo dať, ţe by sa to malo 
priamo zadať. Dnes som sa dozvedel, ţe máme internú smernicu, ktorá hovorí o tom, ţe stavebné 
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oddelenie môţe zadať priamym zadaním do výšky 4000 Eur. Je problém, ţe nebolo ţiadne 
porovnanie cien a prieskum trhu.  
- za stavebnú komisiu navrhuje presunúť sumu 2000,- Eur na chodník na cintoríne a 3000 ,- Eur na 
ul. Smrekovej, na parkovacie miesta pri starom cintoríne 1500,- Eur, 14 900,-Eur na nákup pozemkov 
na Falgevend a Jamy  
Ing. Dobšinská - odporúčala obecnému zastupiteľstvu po zapracovaní všetkých zmien a doplnkov 
predloţený návrh rozpočtu v programovej štruktúre schváliť. 
p. Orinčáková – zaujíma sa aké sú sumy neuhradených faktúr 
Ing. Dobšinská  - 150 tis. Eur ostávajú záväzky, sú to menšie záväzky ako min. roku 
 
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2012 
 
Ing. Kotrady – poslancom bol v podkladoch na rokovanie OZ predloţený návrh kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na 1. polrok 2012 
p. Orinčáková – môţu s ním súhlasiť, priebeţne počas roka si budú ţiadať čo im k nemu chýba  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 147/13/2011 

13. Návrh na vyradenie majetku obce  
Na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smiţany a obecnej rady sa jedná o 
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve obce Smiţany v celkovej hodnote 
1 602,54 €. Jedná sa o odpísaný drobný hmotný a nehmotný majetok a pracovné stroje a zariadenia, 
ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný a poškodený. . 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 144/13/2011 

Na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smiţany a obecnej rady vyradenie 
a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce Smiţany v celkovej hodnote 3 443,98 €. Jedná sa o 
odpísaný drobný hmotný a nehmotný majetok, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný alebo poškodený 
a pre jeho zastaranosť a nehospodárnosť nemôţe slúţiť svojmu účelu. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 145/13/2011 

Na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smiţany a obecnej rady vyradenie 
a likvidáciu neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve obce Smiţany v celkovej výške 7 031,14€. 
Jedná sa o nehmotné aktíva. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 146/13/2011 

Ing. Kotrady – jedná sa o projekt vykurovania ZŠ, ktorý bol pouţitý pri rekonštrukcii školy 
 
14. Stavebné pozemky 
 
14.1. Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2 druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smiţany pri rekreačnej  chate súp. č. 662  na  Košiarnom  brieţku  Ing. Petrovi 
Odlerovi a manţ. Mgr. Darine Odlerovej, obaja bytom Tolstého 1, 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. 148/13/2011 

 

14.2. Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na  LV č. 1 v k. ú.  Smiţany pri rekreačnej  chate  súp. č. 662  na  Košiarnom  
brieţku  Ing. Petrovi Odlerovi a manţ. Mgr. Darine Odlerovej, obaja bytom Tolstého 1, Spišská Nová 
Ves  na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 2 592,- €. 
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 susedného pozemku 
zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 149/13/2011 
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14.3. Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na  LV č. 1 v k. ú.  Smiţany pri  rekreačnej  chate súp. č. 662  na  Košiarnom  
brieţku  Ing. Petrovi Odlerovi a manţ. Mgr. Darine Odlerovej, obaja bytom Tolstého 1, Spišská Nová 
Ves  na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 2 592,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 150/13/2011 

 
14.4.  Zámer obce predať časti pozemkov vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 5 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, nachádzajúce sa 
v priemyselnej zóne v Smiţanoch,  a to formou priameho predaja: 

- časť pozemku parc. č. E-KN 91679/1 – trvalé trávne porasty o výmere 342 m2 - diel 1 

- časť pozemku parc. č. E-KN 92356/1 – ostatné plochy o výmere 204 m2  - diel 2 

- časť pozemku parc. č. C-KN 1677/40 - orná pôda o výmere 86 m2  - diel 3  

v k. ú. Smiţany podľa geometrického plánu č. 41688635-59/2011 (novovytvorené parcely č. C-KN 
1677/128 a C-KN 2356/4) vychádzajúc z ceny stanovenej znaleckým posudkom, najmenej však za 
cenu schválenú OZ, t.j.  3000,- € vrátane  DPH.   

Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky na obecný úrad v Smiţanoch do termínu 12. 1. 2012 do 
14.00 hod. v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej bude uvedená presná adresa odosielateľa - 
záujemcu, heslo „Priamy predaj nehnuteľnosti“, označenie „Neotvárať“, na adresu Obecný úrad 
Smiţany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smiţany. Vybratý záujemca uhradí okrem ceny za pozemok 
aj cenu za geometrický plán a znalecký posudok.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 151/13/2011 

 
14.5. Zámer obce prenajať pozemok 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, pod stavbou súp. č. 1334 a jej okolí na 
Smrekovej ulici v Smiţanoch parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť parc. č. C-KN 692/3 
o výmere 97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2 Matejovi Dunčkovi a manţ. Kataríne, 
obaja bytom Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok na dobu 5 rokov na podnikateľskú činnosť 
v cene 5,- €/ m2/ rok.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 152/13/2011 

 
14.6. Prenájom pozemku parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť parc. č. C-KN 692/3 o výmere 
97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2  pod stavbou súp. č. 1334 a jej okolí na 
Smrekovej ulici v Smiţanoch, Matejovi Dunčkovi a manţ. Kataríne, obaja bytom Osloboditeľov 71/57, 
053 14 Spišský Štvrtok na dobu 5 rokov na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ m2/ rok, celkom 875,- 
€ ročne.  

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.  
OZ konštatuje, ţe ak nájomcom pozemku sa nemôţe stať nik iný ako vlastník stavby nachádzajúcej 
sa na tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 153/13/2011 

 
14.7. Prenájom pozemku parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť parc. č. C-KN 692/3 o výmere 
97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2  pod stavbou súp. č. 1334 a jej okolí na 
Smrekovej ulici v Smiţanoch, Matejovi Dunčkovi a manţ. Kataríne, obaja bytom Osloboditeľov 71/57, 
053 14 Spišský Štvrtok na dobu 5 rokov na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ m2/ rok, celkom 875,- 
€ ročne. Nájomca uhradí nájomné aj spätne od nadobudnutia stavby do vlastníctva. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. Nájomná zmluva na dobu 5 rokov bude trvať od doby 
nadobudnutia stavby do vlastníctva.  

- hlasovanie - viď uznesenie č. 154/13/2011 

 
14.8. Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Smiţany a Zdruţením vlastníkov lesa, p. s. Smiţany, 
ktorej predmetom je prenájom častí pozemkov vo vlastníctve členov ZVL, p. s. Smiţany parc. č. C-KN 
1754/9 – ostatné plochy, parc. č. C-KN 1759/1 – trvalé trávne porasty a parc. č. E-KN 1949 - trvalé 
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trávne porasty na výstavbu splaškovej a daţďovej kanalizácie pre stavbu „Ekopark – Smiţany – 
Jamy“. Nájomný vzťah vznikne 1. 1. 2012. Výška nájomného sa bude rovnať ½ dane z nehnuteľností 
stanovenej Obcou Smiţany za lesné pozemky, ktoré  obhospodaruje ZVL, p. s. Smiţany za príslušný  
kalendárny rok (za rok 2010 to bola čiastka 248,54 €). 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 155/13/2011 

 
14.9. Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Smiţany 
a Zdruţením vlastníkov lesa, p. s. Smiţany, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na  časti 
pozemkov vo vlastníctve členov ZVL, p. s. Smiţany parc. č. C-KN 1754/9 – ostatné plochy, parc. č. C-
KN 1759/1 – trvalé trávne porasty a parc. č. E-KN 1949 - trvalé trávne porasty na výstavbu splaškovej 
a daţďovej kanalizácie pre stavbu „Ekopark – Smiţany – Jamy“. 
Ročná úhrada je stanovená ½ dane z nehnuteľností stanovenej Obcou Smiţany za lesné pozemky, 
ktoré  obhospodaruje ZVL, p. s. Smiţany za príslušný  kalendárny rok (za rok 2010 to bola čiastka 
248,54 €). 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 156/13/2011 

 
Ing. Kotrady – prečítal  navrhované uznesenie: 
 
 - 01 116 610 004 – mzdy VS – zníţenie o 2 030,60 Eur 
 - na poloţku mzdy verejná správa – navýšenie o 2 030,60 Eur 
Po prerokovaní odmien pre zamestnancov na obecnej rade 13.12.2011. 
Z ušetrených finančných prostriedkov z dôvodu nemoci obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto 
finančné prostriedky rozdeliť obecnému úradu (VS) – ako odmeny za rok 2011 a to rovnakou sumou 
kaţdému zamestnancovi. 
Termín: ihneď 
Zodpovedná: prednosta obecného úradu a vedúca finančného oddelenia a správy daní 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 142/13/2011 

 

15. Diskusia 
Ing. Ertlová – poďakovala za zverejnenie smerníc a navrhuje prijať uznesenie:  
 
Obecnému úradu upraviť smernicu č. 1/2011 v zmysle platných uznesení OZ, týkajúcich sa verejného 
obstarávania. 
Termín: stály 
Zodpovedný: vedúca oddelenia výstavby a ţivotného prostredia 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 160/13/2011 

 
Ing. Kotrady – zverejňovanie vnútorných smerníc je neštandardné, iné mestá ich nezverejňujú 
Ing. Ertlová – informovala sa, či všetky zverejnené smernice sú platné 
Mgr. Szitová – poţaduje doplniť do kontrolnej činnosti a zahrnúť do plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky hospodárenie, únikov vody, plynu v hasičskej zbrojnici aj v Obecnom kultúrnom centre 
p. Koky – informoval sa, kedy sa začne s výstavbou inţinierskych sietí v rómskej osade (na ul. Poľnej 
a Veternej) 
Ing. Kotrady – finančné prostriedky sú v kompetencii obecného zastupiteľstva, doporučuje, aby to OZ 
zváţilo a rozpočtovým opatrením zapracovalo určitú čiastku, aby sa mohla vybudovať aspoň 
kanalizácia 
Mgr. Vaško – treba osloviť Slovenský vodohospodársky podnik, či nevybudujú kanalizáciu v tejto 
oblasti na vlastné náklady 
p. Koky– keďţe má vyplatené poplatky, ţiada v rómskej osade vybudovať inţinierske siete a cesty 
p.Horváth – je tam termín, ţe sa má vystaviť a nemá tam elektrinu, potom keď sa nevystaví, zoberú 
mu pozemok. Najprv má sa urobiť cesta, voda, elektrina a tak predávať pozemky 
p. Orinčáková – ţiadala vypracovať zoznam neplatičov, ktorým boli pridelené nájomné byty v rómskej 
osade 
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- navrhuje pokiaľ do 31.12.2011 neplatiči neuhradia dlţnú čiastku, zruší sa im nájom bytu. Trvá na 
tom, aby do 31.12.2011 bolo neplatičom zaslané písomné upozornenie, lebo na najbliţšom zasadnutí 
OZ  pôjde návrh na zrušenie nájmu, z dôvodu neplatenia. 
p.Svetkovský – sociálna a bytová komisia po miestnom šetrení odsúhlasila opatrovateľskú sluţbu pre 
p. Richtarčíka, p. Grečkovú a p. Novotnú  
- upraviť autobusový spoj v miestnej doprave pre občanov, ktorí pracujú v poobedňajšej smene 
p. Orinčáková – poţiadala na najbliţšom zasadnutí OZ predloţiť Kroniku obce  
- ţiada pripraviť  zoznam projektov vypracovaných obcou Smiţany 
Ing. Ertlová – informovala sa, či obec vyuţíva „malé obecné sluţby“ 
p.Grečko – upozornil na neporiadok chodníkov a preplnené odpadové koše 
 

14.Návrh uznesení 

UZNESENIE č. 135/12/2011 
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, p. Marcel 
Špener/zdrţal sa, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 137/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 138/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 139/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 140/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 141/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 142/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 143/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 144/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 145/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 146/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 147/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 148/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Miroslav Grečko/za, p. 
Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 149/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 150/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 151/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
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UZNESENIE č. 152/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa 
 
UZNESENIE č. 153/13/2011 
Hlasovanie : 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 
Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za, Mgr. Ivan 
Vaško/za, Ing. Mária Ertlová/zdrţala sa 
 
UZNESENIE č. 154/13/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdrţala sa, 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, p. 
Marcel Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 155/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 156/13/2011 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zadrţala sa 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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 157/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 158/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 159/13/2011 
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, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 160/13/2011 
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 
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Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel 
Špener/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

 

15. Záver 

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

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


