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Z á p i s n i c a 

zo 16. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.2.2012 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   11 poslancov – viď prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Miroslav Malina – prednosta OcÚ 
  Mgr. Ing. Ján Prostejovský- náčelník OP 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce  
   
Neprítomní :  p. Alžbeta Orinčáková – ospravedlnená 
  Mgr. Ivan Vaško – ospravedlnený 
 
Hostia: mjr. JUDr. Valentín Vavrek – riaditeľ OO PZ SNV 
 
 
    
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. Bezpečnostná situácia v obci Smižany za rok 2011 

6. Správa o činnosti Obecnej polície v Smižanoch za rok 2011 

7. Termíny zasadnutí OZ na rok 2012 

8. Stavebné pozemky 

9. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) 

10. Cenník návštevného lístka v NP Slovenský raj na rok 2012 

11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 

12. Diskusia 

13. Návrh uznesenia 

14. Záver 

 
1. Otvorenie 
 
     V úvode zasadnutia OZ Ing. Kotrady, starosta obce, privítal prítomných poslancov, hosťa mjr. 
JUDr. Valentína Vavreka, riaditeľa OO PZ SNV a predniesol návrh programu zasadnutia. Keďže 
k navrhovanému programu neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta obce dal za program 
hlasovať. 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 
 

Starosta obce konštatoval, že na 16. zasadnutí OZ je prítomných 11 poslancov, 2 poslanci sa 
ospravedlnili, teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
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2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Ing. Štefan Zekucia, p. Marcel Špener, p. Jozef Koky 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/zdržal sa, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za,         
p. Jozef Koky/zdržal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/zdržal 
sa 
 
Overovatelia zápisnice:  
Ing. Ľudovít Novotný, p. Miroslav Grečko 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/zdržal sa,        
p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
 
Ing. Kotrady poprosil 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: 
10/1/2010  (prijaté 17.2.2011) 
OZ ukladá obecnému úradu v Smižanoch zverejniť vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci 
odpracovanom mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 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 Smižanoch a ním zriadené rozpočtové organizácie, 
základnú školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So 
spätnou platnosťou šesť kalendárnych mesiacov. 

- neplní sa  
58-59/7/2011 – schválené  po uzatvorení zmluvy (dňa 23.6.2011) 
Uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – jedná sa o umiestnenie inžinierských sietí 
pri realizácii stavby „Obchodné centrum Smižany“ – pre oprávneného AST Ing. Sergej Špak. 
Zmluvu podpísal starosta obce 3.6.2011. 

Uznesenia neboli  splnené. 
Uznesenie č. 142/13/2012 – OZ uložilo obecnému úradu pripraviť investičný plán opravy strechy 
ZUŠ Smižany. Termín 31.1.2012. Zodpovedný prednosta OcÚ.  

- neplní sa  
Uznesenie č. 143/13/2012 – OZ uložilo pripraviť investičný plán pre realizáciu chodníka na cintoríne 
a chodníka pri obecnej polícii smer k cirkevnej školy s použitím dlažby z námestia. 
Termín 31.1.2012, Zodpovedný prednosta OcÚ. 

- neplní sa  
 

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. Kríža Smižany   

- 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 podpísaná dňa 14.12. 2011; zverejnená dňa 22.2.2012 ; účinná od 23.2.2012; Zápis do 
katastra sa vybavuje. Informácia:  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 je podpísaná 20.1.2011; 
zverejnená 24.1.2012; účinná od 25.1.2012;    
 
67/7/2011 (zo dňa 23.6.2011) 
OZ uložilo vykonať do najbližšej inventarizácie zosúladenie účtovnej evidencie obecných pozemkov 
s katastrom nehnuteľnosti. 
Uznesenie je splnené – informácia:  Ing. Vitkovská – finanč. odd. 
  
Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 
13. zasadnutie OZ konané dňa 15.12.2011 
Preschválilo sa uznesenie č. 135/12/2011 
OZ ukladá obecnému úradu zverejniť na internetovej stránke obce obchodné mená, sídla, alebo 
miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predložili 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. 
Podľa oznámenia o výsledku VO sa od uvedeného dátumu robilo jedno verejné obstarávanie, ktorého 
výsledok   je na inter. stránke obce zverejnený. Jedná sa o VO  na „Vypracovanie žiadosti o NFP 
“Protipovodňová ochrana obce  - úprava potoka Brusník“.  
Poznámka: Verejné obstarávania s nízkou hodnotou sú zverejňované na inter. stránke obce 
www.smizany.sk – Verejné obstarávanie – Oznámenia o výsledku a súhrné správy. 
Uznesenie č. 137/13/2011 – OZ schválilo pridelenie nájomného bytu pani Lucii Beckovej. Zmluva je 
podpísaná starostom obce na dobu  určitú od 1.12.2011  do 30.11.2014. 
Uznesenie č. 138/13/2011 – OZ prijalo VZN č.97/2011 o určení výšky príspevkov na režijné náklady 
v ŠJ – prijaté VZN je zverejnené na internetovej stránke obce. 
Uznesenie č. 139/13/2011 – OZ schválilo  dodatok 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 – dodatok 
je zverejnený na inter stránke obce. 
Uznesenie č. 140/13/2011 – Dodatok č. 1 k zásadám o financovaní hospodárenia obce Smižany – 
dodatok je zverejnený na inter stránke obce www.smizany.sk – Samospráva - Sprístupnenie 
informácií – Smernice 
Uznesenie č. 141/13/2011 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 20/2011 – toto bolo zapracované 
do rozpočtu obce. 
Uznesenie č. 142/13/2011 – OZ  schválilo po prerokovaní odmien presun finančných prostriedkov 
v rámci položky rozpočtu 01 116. 
Uznesenie č. 143/13/2011 – OZ  po prerokovaní v jednotlivých komisiách OZ, v obecnej rade 
a stanoviskách finančnej komisie a hlavnej kontrolórky podľa návrhu s príslušnými úpravami schválilo 
rozpočet obce na rok 2012. Rozpočet je zverejnený na inter stránke obce www.smizany.sk – 
Samospráva – Rozpočet obce. 
Uznesenie č. 144- 146/13/2011 – OZ schválilo vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného  hmotného a 
nehmotného majetku obce v hodnote 1 602,54 €; 3 443,98 € a 7 031,14 €  
Uznesenie č. 147/13/2011 – OZ schválilo plán kontr činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2012. 
Uznesenie č. 148- 150/13/2011 – OZ schválilo predaj pozemku na Košiarnom briežku p. Odlerovi 
s manželkou o výmere 108 m2. Kúpna zmluva bola podpísaná 26.1.2012 a zverejnená 9.2.2012, 
účinná 10.2.2012. 
Uznesenie č. 151/13/2011 – OZ schválilo zámer predať pozemky E-KN 91679/1, E-KN 92356/, C-KN 
1677/40 formou priameho predaja. S možnosťou zaslať cenové ponuky do 12.1.2012. OZ bude dnes 
(23.2.2012)schvaľovať konečný predaj pozemku. Informácia Ing. Krotká  - stavbené odd. 
Uznesenie č. 152-154/13/2011 – OZ schválilo zámer prenajať pozemok pod budovou pánu Matejovi 
Dunčkovi s manželkou. Jedná sa o 350 m2. 
Zmluva nie je uzavretá (- nie je zverejnená na int stránke obce). 
Uznesenie č. 155/13/2011 – OZ schválilo uzatvorenie náj zmluvy so ZVL, p.s. Smižany. Zmluva  je 
podpísaná 3.1.2012; zverejnená na inter stránke obce 3.1.2012 a účinná 11.1.2012. 

http://www.smizany.sk/
http://www.smizany.sk/
http://www.smizany.sk/
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Uznesenie č. 156/13/2011 – OZ schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluva o zriadení vecného 
bremena so ZVL,p.s. Smižany. Zmluva  je podpísaná 3.1.2012 zverejnená na inter stránke obce 
3.1.2012 a účinná 11.1.2012. 
Uznesenie č. 143/13/2011 – OZ uložilo obecnému úradu písomne  požiadať správcu ciest II. tr. 
o zvýraznenie vodorovného značenia na ul Tatranske ja doplnenie vodorovného značenia na ul. 
Iliašovskej; 

- uznesenie je 31.1.2012 splnené  - odpoveď nedošla; informácia pán Juraška -  odd. výstavby 
a živ prostredia. 

 
14. zasadnutie OZ konané dňa 28.12.2011 
Uznesenie č. 161/14/2011 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 21/2011 –opatrenie bolo 
zapracovaé do rozpočtu obce. 
Uznesenie č. 162/14/2011 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 21/2011 –opatrenie bolo 
zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesenie č. 163/14/2011 – OZ schválilo zmluvu o prevode správy –zastrešenie vchodu na budove 
ZŠ Komenského – ul. Zelená. 
Uznesenie č. 164/14/2011 – OZ schválilo zmluvu o prevode správy – 2 ks interaktívne tabule ZŠ 
Komenského. 
Uznesenie č. 165/14/2011 – OZ uložilo hlav kontrolórke skontrolovať čerpanie fin prostriedkov 
vynaložených na dohody mimo pracovného pomeru; záznam o kontrole mali poslanci predložený na 
OZ dňa 18.1.2012. 
 
15. zasadnutie OZ konané dňa 18.1.2012 
Uznesenie č. 166/15/2012 – OZ schválilo predloženie žiadosti o NFP  na zabezpečenie regulácie 
potoka Brusník v Smižanoch; 

- žiadosť bola  zaslaná  do stanoveného termínu 20.1.2012. 
Uznesenie č. 167/15/2012 – OZ schválilo prenájom pozemkov za účelom realizácie úpravy potoka 
Brusník; so súkromnými osobami sú pozemky vysporiadané cca na 95 %; Slov. pozemkový fond 
bude prenájom prejednávať na zasadnutí rady v marci/2012;  
informácia : starosta obce. 
Uznesenie č. 168/15/2012 – OZ ukladá obecnému úradu bezodkladne informovať poslancov 
o pripravovanej žiadosti o NFP;  

- plnenie uznesenia trvá.  
Uznesenie č. 169/15/2012 – OZ ukladá obecnému úradu spolu s poslancami pripraviť návrh výzvy na 
dodávku stavebných prác na zákazku „Rekonštrukcia MŠ Ružová – podľa investičného plánu“ Termín 
31.1.2012. Zodpovedný prednosta OcÚ; 

- plnenie uznesenia trvá. 
 
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
 
Ing. Kotrady – dopĺňa uznesenie, ktorým sa schvaľovalo podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na protipovodňovú ochranu obce: nájomné zmluvy sú podpísané približne  na 95 %, po 
neznámych vlastníkoch sme našli dedičov , s ktorými sa následne budú uzatvárať zmluvy.  Jedná sa 
o 96 vlastníkov, z toho po dedičských konaniach sa riešilo 16 vlastníkov. 
-zaslali sme žiadosť o platbu na kaštieľ vo výške 307.626,49 Eur, v ktorej je  zahrnutá aj 5 % 
spolufinancovanie obce. Je predpoklad, že by obec mala dostať finančné prostriedky vo výške 
292.245,18 Eur. 
-prebehlo jednanie so Slovenským pozemkovým fondom ohľadne stavebných pozemkov na Panskom 
kruhu. Obec ich môže od reštituenta odkúpiť za 5,-Eur/m2.  . Jednal s právnikom reštituenta, a ten 
prejavil  ochotu uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve. Kým nadobudne právoplatnosť zmluva medzi 
Slovenským pozemkovým fondom a reštituentom, obec by uzatvorila kúpnu zmluvu s reštituentom, 
s tým, že obec by  až po zapísaní týchto pozemkov na list vlastníctva obce vyplatila peniaze 
reštituentovi. Jedná  sa o 180 215,- Eur, je tam 49 stavebných pozemkov plus pozemky na nájomné 
byty (4 bytové domy). Celkový počet pozemkov je vyšší ako 49, ale cez niektoré prechádzala 
v minulosti cesta, ktorá je vo vlastníctve obce, čiže táto cesta niektoré pozemky delí na dve časti. 
Predpoklad je, že 15.3.2012 zmluva s reštituentom by mala ísť na schválenie do rady Slovenského 
pozemkového fondu. Rokoval  so Slovenským pozemkovým fondom, po schválení v rade bude 
podpísaná zmluva a následne na to obec uzatvorí zmluvu s reštituentom. Zo strany reštituenta bola 
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požiadavka, aby pri podpise kúpnej zmluvy bola vinkulácia našich finančných prostriedkov, s tým, že 
keď budú prevedené  pozemky na list vlastníctva obce, banka vyplatí tieto peniaze reštituentovi. 
Dovtedy by mala mať obec dostať účet peniaze, ktoré sme žiadali za kaštieľ. 
-prebehlo jednanie s bankou, v ktorej máme komerčný úver. Banka odporúčala, aby obec použila 
financie, ktoré dostane za kaštieľ, na odkúpenie týchto pozemkov. Čo sa týka komerčného úveru 
v banke, bol podpísaný Dexia komfort úver, t.j. že sme si mohli stanovovať splátky istiny.  
Banka v terajšej situácii v celej eurozóne prehodnocuje úvery a jej snahou je preklasifikovať ich na 
klasické úvery s mesačnou splátkou (cez 14 tis. Eur) a nastaviť splátky na 10 rokov. Je možnosť aj 
mimoriadnej splátky úveru, tohto roku má obec vyčlenené na splátku istiny 430 tis. Eur. 
- informoval o audite, ktorý robilo Ministerstvo financií na ZŠ Komenského ul. Doteraz, pokiaľ štátne 
orgány robili kontrolu, vopred písomne oznámili zriaďovateľa. Kontrola začala prebiehať 8.8.2011, obec 
dopredu nebola informovaná. Ani o zistených nezrovnalostiach obec nikto neinformoval, aby sme sa 
mohli k tomu vyjadriť. Doteraz vždy tak bolo, keď sa zistili nedostatky, žiadali obec o vyjadrenie. 
Z ministerstva prišla písomná správa o zistených nezrovnalostiach a taktiež žiadosť o vrátenie 
finančných prostriedkov. Pri audite bolo zistené, že na stavebnom objekte Pavilón A na ZŠ sa objavil 
v 4 položkách odkaz na výrobcu. Jednalo sa o nosné murivo, vápencovú omietku Baumit, izolačnú 
hmotu a maľby Primalex. Bolo vytknuté, že pri verejnom obstarávaní malo byť uvedené a doplnené:  
“...alebo ekvivalentný “. Mohol byť odkaz na výrobcu, ale malo tam byť to slovo ekvivalentný .Orgán 
auditu Ministerstvo financií konštatoval, že chybu urobil riadiaci orgán regionálneho operačného 
programu, to znamená, ministerstvo, ktoré to malo na starosti a nedostatočne skontrolovalo VO. 
Vyzvalo obec o vrátenie finančných  prostriedkov v sume 46.877,86 Eur. Úrad pre VO taktiež 
skonštatoval, že naše VO máme v poriadku. Obec dala voči žiadosti námietku, ktorá bola zaslaná na 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aj na Ministerstvo financií. 
 
5. Bezpečnostná situácia v obci Smižany za rok 2011 

Ing. Kotrady odovzdal slovo mjr. JUDr. Valentínovi Vavrekovi, riaditeľovi Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý predložil prítomným správu o stave bezpečnostnej 
situácie v obci Smižany za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
Násilná trestná činnosť  

V rámci násilnej trestnej činnosti  boli v obci Smižany spáchané: 
- Zločinu zabitia podľa § 147/1 TZ z 2.8.2011 ul. Zelená, Smižany, poškodený p. Koky, 
- trestné činy: Usmrtenia § 149/1 TZ – 1 vec 
- Ublíženie na zdraví § 156/1 TZ – 3 veci, 
- Útok na verejného činiteľa §§ 323 a 324 TZ / člena hliadky Obec. polície   

                  Smižany na ul. Nálepkovej č. 17 dňa 27.01.2011, - 1 vec 
- Násilie proti a skupine a jednotlivcovi § 359 TZ- 1 vec, 
- Nebezpečné vyhrážanie §360 TZ – 3 veci  

        V obci Smižany  bol zaznamenaný jeden trestný čin lúpeže v zmysle § 188 ods. 1  Trestného 
zákona, a to  na ul. Zelenej, dňa 17.11.2011. Taktiež boli zistený 1 prípad mravnostnej kriminality, 
a to sexuálne zneužívanie v zmysle §  201 Trestného zákona. 
 
Majetková trestná činnosť  
     V roku 2011 v obci Smižany bolo spáchaných celkom 48 majetkových trestných činov, z ktorých 
v Smižanoch bolo 30, na Košiarnom briežku 10 a na Čingove 8 prípadov.        
      Z uvedeného počtu bolo objasnených 20 prípadov, čo predstavuje  41,66 %. Pre porovnanie 
s rokom 2010 zisťujeme, že nápad majetkových trestných činov bol 54 prípadov a objasnených bolo 
19 prípadov, kde objasnenosť bola 35,18 %. 
     Z uvedených 48 prípadov majetkovej povahy bolo 23 prípadov krádeží vlámaním do rôznych 
objektov. Objasnených bolo iba 5 prípadov. V obci Smižany takýchto prípadov bolo 12, na Košiarnom 
briežku 5 a na  Čingove 6.  
             Taktiež v obci Smižany sme zaznamenali v roku 2011 aj 4 prípady neoprávneného užívania 
cudzej veci podľa § 215 Trestného zákona a jeden prípad neoprávneného  vyrobenia a používania 
platobného prostriedku podľa § 219 Trestného zákona. 
                      
Ostatné  kriminálne trestné činy 
 V roku 2011 v obci Smižany bolo zistených 5 prípadov ohrozovania mravnej výchovy mládeže 
podľa § 211 Trestného zákona. Taktiež bol zistený jeden prípad  ohrozenia prevádzky všeobecne 
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prospešného zariadenia podľa § 288 Trestného zákona a 5 prípadov zanedbania povinnej výživy  
podľa § 207 Trestného zákona . 
            Na úseku drogovej trestnej činnosti nebol  zistený  v obci Smižany  ani jeden prípad. 
 
Ekonomická trestná činnosť 
 V obci Smižany policajti OO PZ Spišská  Nová Ves zistili  jeden trestný čin  podvodu podľa § 
221 Trestného zákona a jednu sprenevera podľa § 213 Trestného zákona.  
           
Stav na úseku objasňovania priestupkov 
             V roku 2011 napadlo  v katastrálnom území obce Smižany celkom  135 priestupkov, z tohto 
počtu  bolo 65 prípadov objasnených, čo predstavuje  objasnenosť 48,17 %. 
              Z toho počtu napadlo 72 priestupkov proti majetku podľa §-u 50/1 priestupkového zákona, 
objasnených bolo 20 priestupkov, čo predstavuje percento objasnenosti 27,77 %. 
               Priestupky proti verejnému poriadku podľa §-u 47 a  48 a  občianskemu spolunažívaniu 
podľa §-u 49 priestupkového zákona napadlo 59 priestupkov. Objasnených bolo 42 priestupkov 
s percentom objasnenosti  71,18 %. 
              Na úseku bezpečnosti a plynulosti CP boli zistené 3 priestupky ( mimo blokového konania), 
z ktorých boli  2 priestupky, kde  vodič viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov. 

  V roku 2011 policajti OO PZ Spišská  Nová Ves spolupracovali s pracovníkmi Obecnej 
polície Smižany  pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a spoločenských podujatí konaných na 
území obce Smižany. 
             V hodnotenom období nebol zaznamenaný zvýšený nárast priestupkov a trestných činov 
v obci Smižany a bezpečnostná situácia je stabilizovaná. 

                                                                                          
Ing. Kotrady- obec Smižany má podpísanú zmluvu o spolupráci medzi Obecnou políciou Smižany 
a Obvodným oddelením PZ v Spišskej Novej Vsi, so spoluprácou sme spokojní. 
Mgr. Szitová – informovala sa o trestnej činnosti mladistvých a požiadala o zaslanie prehľadu trestnej 
činnosti mladistvých z obvodného oddelenia PZ.  
p. Grečko – na obec Smižany s počtom obyvateľov 8600 súčet priestupkov Obecnej polície  
v Smižanoch a Obvodného oddelenia PZ Spišská Nová Ves v počte 480 priestupkov a 105 trestných 
činov je dosť vysoká kriminalita 
mjr. JUDr. Valentín Vavrek-- keď nastúpil do funkcie riaditeľa OO PZ SNV, tak si prešiel výkon služby, 
plánovanie služby čo do času a dní a miest, kde najčastejšie dochádza k tr. činnosti a ako prvé zmenil 
výkon služby a plánovanie služieb a čísla hovoria o tom, že toto rozhodnutie bolo správne  
 
6. Správa o činnosti Obecnej polície v Smižanoch za rok 2011 

 

Mgr. Ing. Prostejovský, náčelník Obecnej polície v Smižanoch predniesol správu o činnosti OP 

v Smižanoch  za rok 2011. 

-uverejnená v plnom znení v Smižianskom hlásniku č.3/2012, na str. 2 

 

p. Grečko – prijaté uznesenie na kontrolu evidencie psov a z výsledkov kontroly je vidieť, že prijať 

takéto uznesenie malo zmysel a podľa jeho odhadu v obci je ešte asi 50% neprihlásených psov 

- zo správy náčelníka OP vychádza na jednu zmenu príslušníka OP málo priestupkov, treba ich zvýšiť 

- navrhuje v zimnom období upozorňovať občanov, aby si pred rodinným domom čistili chodník  

- za 165 dní 5 krát boli pracovníci  OP na prechodoch pre chodcov, je to veľmi málo a žiada 

o zvýšenie účasti na prechodoch hlavne ráno, keď idú deti do školy (hlavne na križovatke ul. 

Staničná, Smreková) 

- počas priaznivého počasia pracovníci OP by mohli hliadkovať peši 

- aké je využitie a efektívnosť psa na obecnej polícii 

Mgr. Ing. Prostejovský – pri kontrolách majiteľov psov sa ľudia preukazujú aj zaplatením dane za psa  

v inej obci 

p. Grečko – hovoril o psoch, ktorí nie sú nikde prihlásení a nie o tých, čo sú prihlásení inde 

Mgr. Ing. Prostejovský- pokiaľ by v obci bolo zavedené platené parkovné (tak ako v iných obciach 

a mestách), počet priestupkov by bol vyšší 
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- prechody pre chodcov – za rok 2011 slúžila ranná hliadka pri počte 6 príslušníkov OP 41-krát, 

nespochybňuje číslo 5 krát a ani nepotvrdzuje, avšak v minulosti sa na týchto prechodoch  ukázali 

a aj v budúcnosti sa ukážu 

- OP upozorňuje majiteľov domov na upratovanie chodníkov, zabezpečila o tom i hlásenie v obecnom 

rozhlase 

-súhlasí s peším hliadkovaním a bude na ňom trvať 

-pes obecnej polície je obranár, jeho použitie je obmedzené, pretože v danej zmene musí robiť jeho 

psovod 

p. Grečko – nenašiel v správe využitie psa 

Ing. Dobšinská - informovala sa na kamerový systém v obci,  s koľkými ľuďmi sa počíta v zriadenej 

chránenej dielni OP a koľko z obecných peňazí sa plánuje investovať do tejto prevádzky  

Mgr. Ing. Prostejovský – keď vyjde výzva na dotácie, zapojíme sa do nej. V chránenej dielni bude 

zatiaľ jeden pracovník, je potrebné zakúpiť monitor a joistick. 

Mgr. Szitová – požiadala predložiť na najbližšie zasadnutie správu o trestnej činnosti mladistvých 

Ing. Zekucia - poďakoval za vedenie PD Čingov Smižany za spoluprácu Obecnej polícii v Smižanoch  

Mgr. Trošanová – dodala poďakovanie OP za ZŠ Komenského 

 

 

7. Termíny zasadnutí OZ na rok 2012 

 

Ing. Kotrady – prečítal termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2012  -  23.2., 26.4., 21.6., 

23.8., 25.10., 13.12.2012. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 170/16/2012 

 

8. Stavebné pozemky 

8.1.)  Doručený návrh na predaj pozemku formou priameho predaja v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  
a § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, od firmy MIVA, spol.  
s r. o., Mlynská 1323, Smižany podl'a GP č. 41688635-59/2011 novovytvorene parcely č. C-
KN1677/128 o výmere 86 m2 druh pozemku orná pôda a C-KN 2356/4 o výmere 546 m2 druh 
pozemku zastavané plochy v k. ú. Smižany, v cene 3 000,- € vrátane DPH.  
Kupujúci uhradí poplatok za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnutel'ností  
v hodnote 66,- €.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 171/16/2012 

 

8.2.) Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi zmluvnými stranami Obcou Smižany 
a vlastníkom pozemkov Ing. Armandom Jantnerom, bytom Hurbanova 2354/34, 921 01 Piešťany 
v lokalite plánovanej IBV Panský kruh Smižany na nasledovné parcely: 

 

parcela C-KN č. druh pozemku  výmera 

1663/199  orná pôda   556 m2   
1663/200  orná pôda   560 m2 
1663/201  orná pôda   567 m2 
1663/202  orná pôda   714 m2 
1663/203  orná pôda   800 m2 
1663/204  orná pôda   800 m2 
1663/205  orná pôda   800 m2 
1663/206  orná pôda   800 m2 
1663/207  orná pôda   800 m2 
1663/208  orná pôda     17 m2 
1663/209  orná pôda   697 m2 
1663/210  orná pôda   539 m2 
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1663/211  orná pôda      8 m2 
1663/248  orná pôda   102 m2 
1663/249  orná pôda   281 m2 
1663/250  orná pôda   157 m2 
1663/251  orná pôda   236 m2 
1663/252  orná pôda   321 m2 
1663/253  orná pôda     74 m2 
1663/254  orná pôda      48 m2 
1663/255  orná pôda   349 m2 
1663/256  orná pôda   365 m2 
1663/257  orná pôda     34 m2 
1663/258  orná pôda     24 m2 
1663/259  orná pôda   371 m2 
1663/260  orná pôda   377 m2 
1663/261  orná pôda      14 m2 
1663/262  orná pôda       5 m2 
1663/263  orná pôda   382 m2 
1663/264  orná pôda   427 m2 
1663/265  orná pôda             4747 m2 
1663/270  orná pôda   508 m2 
1663/271  orná pôda   651 m2 
1663/272  orná pôda   102 m2 
1663/273  orná pôda   385 m2 
1663/274  orná pôda   620 m2 
1663/279  orná pôda   568 m2 
1663/280  orná pôda   111 m2 
1663/281  orná pôda   388 m2 
1663/282  orná pôda   597 m2 
1663/283  orná pôda     48 m2 
1663/284  orná pôda   638 m2 
1663/285  orná pôda   834 m2 
1663/289  orná pôda   740 m2 
1663/290  orná pôda   319 m2 
1663/291  orná pôda   259 m2 
1663/292  orná pôda       36 m2 
1663/293  orná pôda   582 m2 
1663/294  orná pôda   740 m2 
1663/295  orná pôda          8 m2 
1663/296  orná pôda   833 m2 
1663/297  orná pôda   700 m2 
1663/302  orná pôda   694 m2 
1663/303  orná pôda   600 m2 
1663/304  orná pôda   606 m2 
1663/305  orná pôda   740 m2 
1663/310  orná pôda   740 m2 
1663/311  orná pôda   653 m2 
1663/312  orná pôda   769 m2 
1663/313  orná pôda   695 m2 
1663/314  orná pôda   899 m2 
1663/315  orná pôda   783 m2 
1663/320  orná pôda   800 m2 
1663/321  orná pôda   800 m2 
1663/322  orná pôda   857 m2 
1663/323  orná pôda   768 m2 
spolu:              36043 m2 

 

Obec Smižany nadobudne pozemky do vlastníctva v cene 5,- € za 1 m2, celkom 180 215,- €. 
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Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce. 
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o reštitúcii uzavrie starosta obce kúpnu zmluvu. 

 
         - p. Svetkovský – opýtal sa, na možnosť občanov odkúpiť si pozemky, ktorí ich využívajú ako záhrady 
 - Ing. Kotrady – tých 9 pozemkov je zahrnutých medzi 49 pozemkami  
 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 172/16/2012 

 

 

9. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) 

 

Ing. Kotrady – poslanci v materiáloch dostali dôvodovú správu o založení Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu. Od 1.1.2012 vstúpila do platnosti novelizácia zákona o cestovnom ruchu, kde sa 

počíta so zakladaním oblastných, krajských a celoslovenskej  organizácie cestovného ruchu. Pokiaľ je 

OOCR založená do 15.3.2012, dostane finančné prostriedky už tohto roku na činnosť.  Finančné 

prostriedky sú  podmienené členským, členské bude štát hradiť do výšky 90%. OOCR  by sa mala 

volať Slovensky raj. Podmienkou založenia je vstup minimálne 5 samospráv, 2 podnikateľských 

subjektov a počet prenocovaní za rok 50 tisíc. Zakladajúcimi členmi OOCR by malo byť mesto 

Spišská Nová Ves, obce Smižany, Hrabušice, Mlynky, Spišské Tomášovce, Letanovce, Telgárt, 

Dobšiná, Stratená, približne asi 15 samospráv a taktiež i 15 podnikateľských subjektov. Od výšky 

členského tohto roku sa bude odvíjať dotácia v r.2013.   

 
Obecné zastupiteľstvo 
1. Súhlasí  
1.1 so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ na základe zákona NR 
SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v zmysle § 13,  
1.2 s poverením primátora mesta Spišská Nová Ves zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie a 
predložiť ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej 
organizácie cestovného ruchu, a to v termíne najneskôr do 2. 3. 2012.  
2. Schvaľuje  
2.1 členstvo obce Smižany, ako zakladajúceho člena v oblastnej organizácii cestovného ruchu 
SLOVENSKÝ RAJ,  
2.2 nomináciu zástupcov Obce Smižany pre voľbu do orgánov oblastnej organizácie cestovného 
ruchu,  
2.3 členský príspevok obce Smižany do oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 1 000 EUR 
na rok 2012.  
3. Poveruje  
starostu obce Smižany  
3.1 nominovať zástupcov obce Smižany pre voľbu do orgánov oblastnej organizácie cestovného 
ruchu  
a) Predstavenstvo: Ing. Michal Kotrady – starosta obce Smižany  
b) Dozorná rada: Mgr. Ivan Vaško – poslanec OZ v Smižanoch  
3.2 predložiť Obecnému zastupiteľstvu v Smižanoch po prvom roku fungovania oblastnej organizácie 
cestovného ruchu výročnú správu o jej činnosti a vývoji cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia, v 
termíne do 28. 2. 2013,  
3.3 predložiť návrh výšky členského príspevku Obce Smižany na schválenie Obecnému 
zastupiteľstvu v Smižanoch na nasledujúci rozpočtový rok 2013, v termíne do 31. 10. 2012,  
3.4 zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu obce Smižany na rok 2012 členský príspevok do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu pre rok 2012 podľa bodu 2.3.  

 
- hlasovanie - viď uznesenie č. 173/16/2012 

 

10. Cenník návštevného lístka v NP Slovenský raj na rok 2012 

Cenník návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných 

v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území obce Smižany s platnosťou od 1.4.2012: 
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JEDNODŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:      1,50 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  0,50 € 
TROJDŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:      3,50 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):       1 € 
PÄŤDŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:           6 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  1,50 € 
SKUPINOVÝ LÍSTOK 

- na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma 
- turistický sprievodca (registrovaný)    zdarma 

 
Oslobodenie od platenia návštevného lístka: 

1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov. 
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu. 
3. Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu Slovenský raj 

(Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, 
Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník). 

4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti 
a) službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj 
b) zamestnanci Správy NP Slovenský raj 
c) osobitne poverení členovia SZOPK 

 
Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený 

kontaktuje poisťovňu UNION alebo Obec Smižany (poistník). 
Obyvatelia Obce Smižany sú poistení aj na zásah Horskej záchrannej služby v čase denného 

prevádzkovania prostredníctvom obce. Ostatní návštevníci sa môžu poistiť na zásah Horskej 
záchrannej služby v čase denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo výške 0,20 
€. Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka  do hodiny pred západom slnka. 
Poistenie platí len pri úraze na turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť zaevidovaný 
Horskou záchrannou službou Slovenský raj.      
 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 174/16/2012 

 

p. Svetkovský – prečo je zľava pre dôchodcov iba vo veku nad 62 rokov  

Ing. Dobšinská – informovala sa, kde je registrovaný turistický sprievodca 

Ing. Kotrady – v Správe národného parku Slovenský raj 

Mgr. Trošanová – zvyšovala sa aj cena vstupného? 

Ing. Kotrady – vstupné sa nemení, iba sa do cenníka doplnili trojdňové a päťdňové lístky  

 

11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 

Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom v materiáloch na rokovanie správu 
o kontrolnej činnosti za rok 2011.  
Upozornila v nej na bod.č.7, kde v poznámke uviedla, že dotácia pre TJ SLOVAN  bola v roku 
vyčerpaná preukázateľne a účelovo na zmluvne určené aktivity a prevádzkové náklady. Z dôvodu, že 
budova (tribúna) nám po povodniach extrémne vlhne, odporúča, aby obec zabezpečila odvlhčovače. 
Navrhuje, ak je možnosť reklamácie, treba ju využiť. 
p. Špener – v šatni tribúni je už zakúpený prístroj Ceresin, ktorý sťahuje vlhkosť. 
Mgr. Trošanová - odporúča zakúpiť účinnejší a výkonnejší odvlhčovač 
Ing. Malina – má obavu, že pokiaľ tam bude spodná vlhkosť pôdy, tribúna bude vlhká stále 
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Ing. Ertlová - súhlasí s tým, že el. odvlhčovač pomôže vysušiť objekt, treba rátať s tým, že výkonný 
odvlhčovač navýši náklady na energiu 
výkonný odvlhčovač navýši náklady na energiu 
Ing. Novotný – odporúča zakúpiť odvlhčovače  
 

Ing. Kotrady – prečítal tri navrhnuté uznesenia, ktoré už boli prejednané na zasadnutí obecnej rady.  

UZNESENIE č. 175/16/2012 
Predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina 107/6, Smižany  
p. Remiášovi  Štefanovi, P. Suržina 6, č. bytu 1, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.04.2006 končí 31.marca 2012. Nový dodatok bude 
uzatvorený na dobu 3 rokov, t.j. do 31.03.2015. 
Dodatok k nájomnej zmluve podpíše starosta obce 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 175/16/2012 

UZNESENIE č. 176/16/2012 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 2 
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 
 

1. 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zvýšenie príjmov o sumu 33 337,50 Eur                             
0912 630 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 33 337,50 Eur (program 9.2)  

2. 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zvýšenie príjmov o sumu 320,49 Eur 
01116 637018 – vrátenie príjmov minulých období – zvýšenie výdavkov o sumu 320,49 Eur 

(program 15.1) 

-  hlasovanie - viď uznesenie č. 176/16/2012 

 

Ing. Kotrady- tieto finančné prostriedky škola presunula do rezervného fondu obce, ide o bežné výdavky, 

ktoré škola môže použiť do 31.3.2012. Jedná s financie, ktoré môže škola použiť od začiatku školského 

roka, keď ešte nemá peniaze od štátu. 

UZNESENIE č. 177/16/2012 

Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného AST – Ing. Sergej Špak, spol.     
s r. o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves a jeho právnych nástupcov na pozemkoch vo vlastníctve obce 
Smižany parc. č. C-KN 1043/1 - zastavané plochy a parc. č. E-KN 92331/1 - ostatné plochy, na 
umiestnenie inžinierskych sietí súvisiacich so stavbou „Obchodné centrum Smižany“ a na chodníky 
spájajúce Obchodné centrum Smižany s centrom obce Smižany. Obec Smižany ako povinný z vecného 
bremena súhlasí so zapísaním vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

 Zároveň ruší uznesenie č. 58/7/2011 a uznesenie č. 59/7/2011.  
 Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce. 

 

- hlasovanie - viď uznesenie č. 177/16/2012 

 

Ing. Kotrady – obecná rada žiadala, aby parkovisko pri TESCU bolo prístupné verejnosti.  

Firma  AST- Ing. Špak, spol.s.r.o. doložila písomné stanovisko od spol. TESCO o sprístupnení parkoviska. 

Taktiež urobila inžinierske siete, vybudovala prístupové chodníky ku evanjelickému kostolu, pošte 

a autobusovej zastávke - niektoré časti chodníkov sú na pozemkoch obce využívané obyvateľmi. 

 

p. Grečko – stanovisko Klubu poslancov je vypustiť toto uznesenie z dnešného rokovania, pretože Klub 

poslancov má záujem sa ešte raz stretnúť s Ing. Špakom. 

 

Hlasovanie „za“ vypustenie uznesenia č.177/16/2012 z rokovania: 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za 
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Keďže za vypustenie uznesenia hlasovali iba štyria poslanci, návrh na vypustenie uznesenia 

č.177/16/2012 neprešiel. 

 

12. Diskusia 

p. Mika – navrhuje začať s výstavbou inžinierskych sieti v rómskej osade 

Ing. Kotrady – projektová príprava - stavebné povolenie, výber dodávateľa, je pripravená, keď 

poslanci odsúhlasia  finančné prostriedky, môže sa na jar s výstavbou začať  

p. Mika - požaduje vec urýchliť a hlasovať o tom v najbližšom termíne  OZ 

Ing. Kotrady – finančná komisia sa tým bude zaoberať a predloží návrh na zasadnutie OZ 

Mgr. Szitová – potrebuje na finančnú komisiu pripraviť na podklady, z akých položiek by to išlo 

a koľko by to stálo 

Ing. Ertlová – opýtala sa, či sa z frézovania na námestí použil asfalt  na cesty v rómskej osade 

Ing. Kotrady – použil sa na ul. Hornádsku 

p. Šarišský – o výstavbe inžinierskych sieti sa malo rokovať už vo februári, od vtedy sa nič neurobilo 

Ing. Kotrady - na rok 2011 a 2012 boli vyčlenené finančné prostriedky na inžinierske siete, ale 

nedostali sa do rozpočtu – je to všetko na rozhodnutí poslancov. Určite sa tým budú zaoberať. 

Ing. Zekucia – žiadne investície do inžinierskych sietí neboli schválené, teraz je pripravené 

uznesenie, budeme sa tým zaoberať 

p. Horváth – navrhuje do výstavby inžinierskych sietí pozastaviť rozhodnutia o stavebnom povolení 

Ing. Kotrady – zákon neumožňuje  zastaviť stavebné povolenie 

p. Šarišský – zaujímal sa na výšku finančných prostriedkov vyčlenených na rómsku osadu 

Mgr. Cvegrošová – predložila poslancom prehľad o činnosti Obecného kultúrneho centra za rok 2011 

Ing. Novotný – vyslovil spokojnosť, poďakoval za prístup a odvedenú prácu  

Mgr. Trošanová – vidno, že kultúra v obci sa rozbieha, poďakovala za zapájanie detí a mládeže do 

rôznych foriem kultúry 

p. Svetkovský – zbytočné vykurovanie viacúčelovej sály, keď nie je vystúpenie 

Mgr. Cvengrošová – nastavenie kúrenia je regulovateľné na percentá 

Ing. Ertlová – Ing. Vrana požiadal poslancov, aby pomohli vybaviť výnimku z pomenovania 

Smižančanov (z terajšieho Smižianec, Smižianka, Smižianci), navrhuje aby obec o túto výnimku 

požiadala a ak odpoveď bude záporná navrhuje  pripraviť petíciu občanov s touto požiadavkou, 

petícia by mala prebiehať počas niektorých volieb 

Ing. Kotrady – list bol zaslaný na Slovenský jazykový ústav 

Ing. Ertlová – informovala sa, kto pripravoval verejné obstarávanie na ZŠ Komenského 

Ing. Kotrady – verejné obstarávanie sa zabezpečovalo externe – p. Velebír 

Ing. Ertlová – môžme od neho žiadať náhradu škody, keď urobil VO zle? 

Ing. Kotrady – námietku o vrátenie finančných prostriedkov budeme ešte doplňovať, keď to oni dajú 

na Úrad pre verejné obstarávanie, p.Velebír sa bude musieť všetkými pripomienkami zaoberať 

-jedná sa asi o 60 obcí, ku ktorým tak orgán auditu pristúpil 

Mgr. Trošanová – neporiadok na Tatranskej ul., je potrebné zakúpiť odpadkové koše 

Ing. Kotrady – v rámci regenerácie námestia je rátané aj so smetnými košmi na ul. Tatranskej, 

dodávateľ ich už objednal 

Ing. Malina – skupiny zamestnancov na aktivačných  prácach majú na upratovanie stanovených 5 

okruhov / na AP máme 25 ľudí - rozsah prác 20 hod,/týždenne /, v Spišských Vlachoch majú 14 ľudí , 

z toho 2 na upratovanie cez víkendy, 4 – poriadková hliadka, ktorá ma posunutý  pracovný čas. Ak 

príde na kontrolu pracovníkov kontrola z ÚPSV a R a títo nebudú v daný čas na určenom pracovisku, 

je z toho problém. Koordinátora, ktorý dohliada na prácu cez víkend, si platí mesto zo svojho 

rozpočtu. A pracujú vtedy ľudia, ktorí mali problém v stanovený deň nastúpiť do práce.  

Ing. Zekucia – neplnené uznesenia – starosta  dať správu, prečo sa neplnia, vyvodiť dôsledky, alebo 

keď sú neopodstatnené tak ich zrušiť – navrhuje termín – do najbližšej OR, prípadne do 

nasledujúceho OZ  
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Ing. Kotrady – pripraví zdôvodnenie na zasadnutie Obecnej rady 

Ing. Malina - uznesenia 142/  a 143/ - OZ určilo vypracovať investičný plán na chodník pri ZŠ 

Povýšenia sv. Kríža, cintoríne a strecha na ZUŠ. Investičný plán  je pripravený vo forme 

harmonogramu jednotlivých prác, nie je spracovaný  finančný rozpočet, pretože obec nemá 

rozpočtára 

p. Grečko – informoval sa v akom objeme boli vykonané práce na oprave strechy MŠ Ružová ul. 

Ing. Malina – celá strecha má byť opravovaná pri rekonštrukcii MŠ, celá oprava bola zameraná na 

odstránenie havarijného stavu   

p. Svetkovský – opýtal sa, či prebehlo rokovanie s eurobusom ohľadne nočných autobusových  liniek  

Ing. Kotrady – od 1.3.2012 bude linka č. 10 premávať z autobusovej stanice do Smižian a následne 

zo Smižian do Embraca 

p. Svetkovský – sociálna a bytová komisia vykonala 4.1.2012 za účasti p. Miku, RNDr. Kandríka  

a príslušníkov obecnej polície kontrolu v nájomných bytoch nižšieho štandardu. U niektorých 

nájomníkov sa zistili nedoplatky na komunálnom odpade - treba ich vyzvať, aby nedoplatky zaplatili.  

Ing. Kotrady – obecná rada odporučila pre neplatičov pripraviť výzvy - pokiaľ nedoplatky nezaplatia do 

29.2.2012, zruší sa im trvalý pobyt na tejto adrese. (dvaja z neplatičov už svoje pohľadávky vyrovnali) 

p. Svetkovský – je potrebné navýšiť finančné prostriedky na opatrovateľskú službu 

Ing. Kotrady – máme plný stav opatrovateliek - finančné prostriedky vyčlenené na opatrovateľskú 

službu neumožňujú momentálne prijímať ďalšie opatrovateľky. Podľa nového zákona od 1.3.2012 na 

klientov Domovov dôchodcov nebude oprávnené ekonomické náklady platiť obec, ale štát. Takto 

ušetrené financie sa môžu presunúť na opatrovateľskú službu. 

Mgr. Trošanová - v akom štádiu je príprava rekonštrukcie MŠ Ružová ul. 

Ing. Kotrady – na stavebnej komisii boli odsúhlasené podmienky na výberové konanie, následne boli 

prejednávané na obecnej rade, ktorá odporučila, aby ich podpísal predseda komisie. Neudialo sa tak. 

Prebehlo jednanie s verejným obstarávateľom, ktorý vyhral elektronickú aukciu. Po podpise 

predsedom komisie sa zadajú podmienky do aukcie, keď uchádzači splnia všetky kritéria  vyberie sa 

dodávateľ 

Ing. Ertlová – nečaká sa za podpisom Mgr. Vaška, pretože on požiadal o zvolanie stavebnej komisii 

a to hlavne  kvôli rozdeleniu výstavby na etapy a taktiež vznikol problém, že nejaké podmienky sa na 

komisii schválili, ale Ing. Baginová ich doplnila o ďalšie podmienky, ktoré stavebná komisia 

neschvaľovala. 

Ing. Kotrady – boli doplňované dve podmienky : - jedna, čo sa týka neposkytovania zálohových 

platieb zo strany obce (dodávateľ hradí zo svojich peňazí, obec hradí iba zrealizované práce) 

a druhou podmienkou bol certifikát  ISO. 

Ing. Ertlová – najväčší problém je rozdelenie zákazky, Mgr. Vaško navrhol ešte stretnutie s Ing. 

Švačom o rozpočte stavby 

Mgr. Szitová – odporúča stretnutie s Mgr. Maniakovou, ktorá má podklady k oprave strechy na ZUŠ  

-požiadavka ku webovej stránke obci – aby boli zodpovedané otázky , ktoré prichádzajú od občanov na 

obec tak, že budú na webovej stránke obce uverejnené. 

- poďakovala za  vybavenie požiadavky občanov ohľadom úpravy  spoja MHD – linka č. 10, ktorá bude 

premávať zo zastávky – autobusová stanica (ako východzia zastávka) do Smižian po  13.00tej hodine 

od 1.3.2012. 

- na podnet od obyvateľov ul. Tatranskej upozornila na premávku na uvedenej ulici, navrhuje 

nainštalovať policajný radar na meranie rýchlosti. Požiadala tiež o vyčistenie rigola pri ceste a upchatej 

kanalizácie. 

p. Grečko - požiadavka na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, aby častejšie merali rýchlosť 

v strede obci 
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13.Návrh uznesení 

UZNESENIE č. 170/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 171/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 172/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 173/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 174/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, 
Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za 

UZNESENIE č. 175/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 176/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 177/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/zdržal sa, Ing. Štefan 
Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/proti, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/zdržal 
sa, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/proti, p. Miroslav Horváth/za, p. Marcel Špener/za 
 
UZNESENIE č. 178/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 
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UZNESENIE č. 179/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

UZNESENIE č. 180/16/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/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 

 

14. Záver 

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

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     
 
 
Ing. Ľudovít Novotný 
 
 
p. Miroslav Grečko 
 


