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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho 14. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.12.2011 (streda)  

o 17 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   12 poslancov – prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce   
  Mgr. Ing. Prostejovský – náčelník obecnej polície 
   
Neprítomní :  p. Miroslav Horváth  
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Rozpočtové opatrenie č. 21 a 22 
4. Diskusia 
5. Návrh uznesení 
6. Záver 

1. Otvorenie 
 

Mimoriadne 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smižanoch otvoril a viedol Ing. Michal 
Kotrady, starosta obce. Po úvodnom privítaní starosta prečítal program rokovania OZ a predniesol 
návrh z rokovania Obecnej rady - ktoré bolo pred zasadnutím OZ, o doplnenie programu: Zmluva 
o prevode správy č. 6 a 7 ako bod č. 4. 

 
Upravený program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Rozpočtové opatrenie č. 21 a 22 
4. Zmluva o prevode správy č.6 a 7 
5. Diskusia 
6. Návrh uznesení 
7. Záver 

 
Hlasovanie za upravený program: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, 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 
 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
p. Miroslav Grečko, p. Marcel Špener, Ing. Mária Ertlová 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/zdržal sa, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Ing. Mária Ertlová/zdržala sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p.Jozef Svetkovský/za 
Overovatelia zápisnice:  p. Alžbeta Orinčáková, p. Jozef Koky 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za,     
p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava 
Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/zdržal sa, p.Jozef Svetkovský/za 
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Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 
3.Rozpočtové opatrenie č. 21 a 22 
Rozpočtové opatrenie č. 21/2011 
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.:  
- 01116 – zníženie výdavkov celkom: 6 392,36 Eur 
Z toho: 

- program 1.5 – zvýšenie výdavkov v sume 600,00 Eur 
- program 1.6 – zvýšenie výdavkov v sume 25,00 Eur 
- program 2.1 – zvýšenie výdavkov v sume 2 750,00 Eur 
- program 15.1 – zvýšenie výdavkov v sume 2 150,00 Eur 
- program 3.3 – zníženie výdavkov v sume 3 425,36 Eur 
- program 3.4 – zníženie výdavkov v sume 800,00 Eur 
- program 15.1 – zníženie výdavkov v sume 7 692,00 Eur 

- 0170 – zvýšenie výdavkov vo výške 6 145,00 Eur (program 15.1) 
- 0310 – zvýšenie výdavkov vo výške 300,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 – zníženie výdavkov vo výške 300,00 Eur (program 3.3) 
- 0620 – zvýšenie výdavkov vo výške 233,00 (program 12.1) 
- 0620 – zvýšenie výdavkov vo výške 306,00 (program 3.3) 
- 0620 – zníženie výdavkov vo výške 536,00 (program 15.1) 
- 0911 MŠ Ružová – zníženie výdavkov vo výške 212,00 Eur (program 9.1) 
- 09601 ŠJ Ružová – zvýšenie výdavkov vo výške 212,00 Eur (program 9.3) 
- 0810 – zníženie výdavkov vo výške 300,00 Eur (program 10.1) 
- 08205 – zvýšenie výdavkov vo výške 547,36 Eur (program 11.2) 
- 10202 – zvýšenie výdavkov vo výške 1 652,00 Eur (program 13.3) 
- 1070 – zníženie výdavkov vo výške 1 652,00 Eur (program 13.1) 

 

Pripomienky: 
Mgr. Szitová – navrhuje odmeny opatrovateľkám , alikvotnú časť zo 115,-Eur podľa odpracovaných 
mesiacov 
-oboznámila poslancov so zápisnicou zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 22.12.2011 
Mgr. Trošanová – máme rozčlenené výdavky verejnej správy mzdy a platy na jednotlivých 
oddeleniach, na niektorých oddeleniach máme očistenú mzdu, iba to, čo podľa zákona zamestnávateľ 
je povinný vyplatiť, tzn. základnú, na niektorých oddeleniach sú aj osobné príplatky, ešte aj navýšenie 
-  myslí, že to nie je správne, že poslanci by mali dať sumu, ktorá prislúcha na platy plus niečo navyše 
-  prideľovanie odmien zamestnancom je zo zákona v kompetencii starostu, je štatutár a najlepšie vie, 
ktorý zamestnanec si zaslúži za svoju prácu niečo navyše. Chce pripomenúť, že poslanci si odmeny 
odsúhlasili, a niektorí pracovníci na úrade pracujú, vidno za nimi prácu, a dostanú iba základnú mzdu. 
Ing. Zekucia – poslanci si žiadnu odmenu neschválili, dostali to, čo p. starosta dostal za prvý štvrťrok, 
a to čo dostali, malo byť vyplatené v marci, netýka sa to ani koncoročných, ani vianočných odmien 
Ing. Kotrady – dostal odmenu v prvom štvrťroku za štvrtý štvrťrok 2010. Poslanci ju mali vyplatenú 
ešte koncom roka 2010. Poslanci na základe „Zásad o odmeňovaní poslancov“ dostali odmeny za tri 
štvrťroky 2011, s tým, že odmena za posledný štvrťrok 2011 im bude vyplatená v prvom štvrťroku 
2012. Poslanci za rok 2011 starostovi odmenu neodsúhlasili. 
-Ing Kotrady  - obec dostala 90 tisíc Eur na odstránenie protipovodňových škôd, opravili sme 
viacúčelové ihrisko, postavili sme dve nové lávky, taktiež sme dostali fin. prostriedky - 90 tis. Eur na 
revitalizáciu krajiny, od sponzorov sme dostali 15 tis. Eur na opravu Zelenej lávky -  čiže zamestnanci 
obecného úradu robili všetko preto, aby obec dostala dotácie. 
-obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo odmeny pre zamestnancov obecného úradu vo výške 115,-Eur na 
jedného zamestnanca, je to chvályhodné, ale na druhej strane poslanci OZ nevykryli tarifné platy 
zamestnancov, ktoré im vyplývajú z platobných dekrétov 
Mgr. Szitová – tarifné platy boli vykryté 
Ing. Kotrady – podľa platových dekrétov nie sú 
Ing. Ertlová – požaduje vysvetlenie, ako to bolo s odmenami poslancov. V marci bolo odsúhlasené, že 
odmeny nebudú mať, napriek tomu im odmeny boli poslané, bez toho, aby si odsúhlasili niečo iné 
(bolo im vysvetlené, že je to podľa Zásad o odmeňovaní poslancov). 
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Ing. Kotrady – v roku 2010 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo pre starostu obce odmeny vo výške 30 
% z platu – štvrťročne. Predtým boli odmeny prijímané uzneseniami - poslanci dostali odmeny v takej 
výške ako dostal starosta obce, ktoré boli delené 12, pretože bolo 12 poslancov. Následne boli 
schválené „Zásady odmeňovania poslancov“, lebo bol novelizovaný zákon, kde sa hovorilo, že 
poslanci raz za štvrťrok dostanú 30% z priemerného platu v národnom hospodárstve, a ta odmena sa 
rozdelí v pomere k poslancom. Starosta dostal odmenu po skončení štvrtého štvrťroku 2010, bola mu 
vyplatená v marci 2011, s tým, že poslanci mali svoje odmeny odsúhlasené v zásadách. Pri 
schvaľovaní rozpočtu bolo prijaté uznesenie, že sa pripraví dodatok k „Zásadám odmeňovania 
poslancov“. Tento dodatok bol navrhnutý, ale poslanci ho stiahli z rokovania na základe pripomienky 
poslanca Ing. Zekuciu, že zásady zatiaľ platia. Kým nebudú vyrovnané odmeny za I. štvrťrok  
poslancom tak ako vyplatenú odmenu starosta, poslanci sa dodatkom nebudú zaoberať. Na základe 
toho bola potom poslancom vyplatená odmena za tri štvrťroky, s tým, že štvrtý štvrťrok sa platí po 
skončení posledného štvrťroka, to znamená, že  bude vyplácaný v roku 2012. 
Ing. Ertlová – uznesenie, ktorým si poslanci zrušili odmeny – to neplatí ?  
Ing. Kotrady – dodatok nebol prijatý, takže poslanci dostali odmeny podľa platných Zásad 
odmeňovania poslancov. Nevyplatiť náležitosti, ktoré vyplývajú, či už poslancom alebo 
zamestnancom z platných platobných dekrétov alebo platnej legislatívy je trestné. Odmeny boli 
vyplatené a je na poslancoch, či sa budú dodatkom zaoberať, alebo nie. 
Mgr. Szitová – z finančnej komisie bol návrh, aby sa v položke 637 004 – Domček a základy suma 
1083,43 vyčíslila na nulu. 
Ing. Kotrady – poslanci OZ vyradili domček z majetku, zaviazali sa, že investorovi dodajú pozemok 
bez ťarchy. Postupovali sme v tomto zmysle a hľadali riešenie, aby  to obec  stálo čo najmenej 
finančných prostriedkov 
 

- hlasovanie (aj s pripomienkami v položke) - viď uznesenie č. 161/14/2011 

 
Rozpočtové opatrenie č. 22/2011 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 
 
1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 203,00 Eur                          
 0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 203,00 Eur (program 9.2)  
 
2.   223002 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 1 047,00 Eur 
09122  630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 1 047,00 Eur (program 9.6) 
 
5.   312011 – príjmy z rozpočtov obcí na ŠÚ  – zvýšenie príjmov o sumu 72,92 Eur 
09802 637004 – všeobecné služby ŠÚ – zvýšenie výdavkov  o sumu 72,92 Eur (program 9.7) 
 
Rozpočet po úpravách: príjmy – 6 085 050,96 Eur, výdavky – 5 913 831,51 Eur, prebytok 171 219,45 
Eur. 
 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 162/14/2011 

 

4.Zmluva o prevode správy č.6 a 7 
Ing. Kotrady - obecná rada odporučila predložiť zmluvy o prevode správy na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu. 

a) Zmluva o prevode správy č. 6/ 2011 
 
Predmetom bezodplatného prevodu správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského ul.3, Smižany 
je zastrešenie vchodu na budove ZŠ na ul. Zelená, v sume 4. 927,- Eur. 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 
 
Pripomienky: 
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Ing. Ertlová – opýtala sa ako bolo urobené verejné obstarávanie na zastrešenie vchodu na budove ZŠ 

ul. Zelená 

Ing. Malina – verejné obstarávanie robila ZŠ Komenského  

Mgr. Trošanová – bolo zverejnené na internetovej stránke školy 

Ing. Ertlová – ide tu o fin. prostriedky obce, to znamená, že verejné obstarávanie malo byť zveejnené 

na internetovej stránke obce 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 163/14/2011 

b) Zmluva o prevode správy č. 7/ 2011 
 

Predmetom bezodplatného prevodu správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského ul.3, Smižany 
sú 2 ks interaktívnych tabúľ v celkovej sume 7. 250,- Eur. 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
Pripomienky: 

Ing. Ertlová – obec zverejnila žiadosť zákl. školy,v ktorej škola žiadala obec aby zverejnila informáciu 

o prebiehajúcom verejnom obstarávaní. V zmysle uznesenia OZ sa mala zverejniť „výzva“, 

s termínom dokedy a komu sa majú predkladať ponuky, žiadam uverejniť ostatných uchádzačov so 

svojimi ponukami. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 164/14/2011 

 

5.Diskusia 

Mgr. Szitová – informovala sa v prílohe Dohody 12/201- 11/2011 ich činnosť a mzda, na položku 

Príprava ľadovej plochy – ihrisko, kde je uvedená suma 2 135,00 eur. V rozpočte schválili sumu  

2 210,00 Eur, preto dáva návrh, aby hlavná kontrolórka obce skontrolovala všetky položky Dohody. 

Ing. Ertlová – pri Príprave ľadovej plochy je 854 hodín, požaduje upresniť, koľkí to robia. 

Ing. Malina – momentálne ľadovú plochu pripravujú 6 pracovníci, v hodinách je zarátaná samotná 

príprava ľadu, zametanie a striedanie pri vstupnom 

Ing. Ertlová – koľko sa vybralo na vstupnom ? 

Mgr. Trošanová – na vstupnom sa  vybralo 1159,-Eur 

Mgr. Vaško – v položke Kosenie verejných priestranstiev v obci – nezabezpečujeme to iba 

zamestnancami a ľuďmi na aktivačných prácach?  

Ing. Malina – na kosenie máme svojich zamestnancov, ale je tam zarátaný aj p. Korsák, ktorý 

vypomáha pri kosení a vykášaní v lese 

Mgr. Vaško – Vizuálna kontrola čističky odpadových vôd a okolia – 125 hod; o čo sa jedná? 

Ing. Malina – ČOV je problémová, o jej kontrolu a čistotu sa stará p. Pacák (dohoda) 

Mgr. Vaško – Čistenie kontajnerov ,osada – je to v rámci aktivačných prác ?  

Ing. Malina – nie nie je to v rámci aktivačných prác - v zime tekutý odpad v kontajneri zamrzne, preto 

ho pracovníci (dohodári) ručne rozbíjajú a čistia  

Ing. Ertlová – poslanci nemajú prehľad čo sa robí cez aktivačné práce, vedie sa zoznam tých prác ? 

Ing. Malina – áno, pri dochádzke si píšu aj činnosť 

Mgr. Vaško – Čistenie kanalizácie v obci – o čo sa jedná v tejto dohode? 

Ing. Malina – jedná sa o upchatie kanálov - je tu zarátaná obsluha hasičského vozidla  

p. Grečko – Roznáška obecných novín – 360 hod. za 1032,-Eur a Doručovanie listových zásielok 323 

hod. za 5 113,92 Eur – prečo je taký rozdiel vo vyplácaní na hodinu ? 

Ing. Malina – obecní doručovatelia sú platení za listovú zásielku;  

Ing. Ertlová – koľko eur sa platí za jednu za listovú zásielku ? 

p. Mangerová – 0,30 Eur za obyčajnú listovú zásielku a 0,60 Eur za doporučenú listovú zásielku 

Ing. Ertlová – informovala sa, či zoznam projektov, ktoré boli predložené poslancom sú od r. 2007 a či 

je tento zoznam kompletný, nakoľko v ňom nevidí štúdiu, ktorá bola vypracovaná v súvislosti 

s výstavbou obchodného centra pri sídlisku Za  kaštieľom 

Ing. Ertlová – predložila návrh uznesenia  
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UZNESENIE č. 165/14/2011 

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov 

vynaložených na dohody mimo pracovného pomeru. 

Termín: do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 165/14/2011 

 

6. Návrh uznesení 

UZNESENIE č.161/14/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Marcel Špener/zdržal 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 

UZNESENIE č.162/14/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/zdržal 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 

UZNESENIE č.163/14/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, 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 

UZNESENIE č.164/14/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, 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 

UZNESENIE č.165/14/2011 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Marcel Špener/za, 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 
 

7. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť, poprial poslancom pekný zvyšok roku 2011 a ukončil 
rokovanie. 
 

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
Overovatelia zápisnice :   
     
p. Alžbeta Orinčáková 
p. Jozef Koky 


