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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho 17. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4.2012 (štvrtok)  

o 8 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   8 poslancov – prezenčná listina 
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Miroslav Malina – prednosta OcÚ 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce 
   
  
Ospravedlnení : Marcel Špener, Miroslav Horváth, Miroslav Grečko, Alžbeta Orinčáková, Ivan Vaško 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana obce Smižany – 

úprava potoka Brusník“ 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 

5. Vinkulácia finančných prostriedkov 

6. Návrh uznesení 

7. Záver 

1. Otvorenie 
 

V úvode mimoriadneho 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Kotrady, starosta obce  

privítal poslancov a oboznámil ich s programom, ktorým by sa malo rokovanie riadiť. Následne nato 

vyzval poslancov, aby sa k programu rokovania OZ vyjadrili. Poslankyňa Ing. Mária Ertlová požiadala 

vypustiť z programu bod č. 4 a bod č.5, z dôvodu, že neboli prerokované finančnou komisiou.   

 

Hlasovanie za vypustenie bodu č. 4 a č. 5 z programu : 
Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Jozef Koky/zdržal sa, p. Róbert Mika/zdržal sa 
 
U p r a v e n ý   p r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana obce Smižany – 

úprava potoka Brusník“ 

4. Návrh uznesení 

5. Záver 

Hlasovanie za upravený program : 
Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za 
 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia : Ing. Miroslava Szitová, Ing. Ľudovít Novotný, p. Jozef Koky 
 
Hlasovanie : 
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Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Jozef Koky/zdržal sa, p. Róbert Mika/za 
 
Overovatelia zápisnice :  Ing. Mária Ertlová, p. Róbert Mika 
 
Hlasovanie : 
Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/zdržala sa, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Jozef 
Svetkovský/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/zdržal sa 
 
Zapisovateľka : p. Mária Mangerová  
 

3. Oprava uznesenia k žiadosti o NFP na stavbu: „Protipovodňová ochrana obce Smižany – 

úprava potoka Brusník“ 

 

Ing. Kotrady – ohľadne formulácie uznesenia Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program žiadal 

vyčleniť finančné prostriedky vo výške  1723,08 Eur ako neoprávnené. Jedná sa o finančné 

prostriedky, ktoré sú určené na spracovanie dokumentácie pre zisťovacie konanie ŽP a ktoré sú 

súčasťou projektu. Tieto prostriedky  neuznali ako oprávnený výdavok, čiže o túto sumu musela byť 

znížená suma oprávnených výdavkov.  

Agentúra REPIS v Košiciach dala usmernenia pre dodatočné dedičské konania v tom zmysle, že 

stačí doložiť okruh dedičov po nebohých vlastníkoch a podpísať nájomnú zmluvu so všetkými 

dedičmi. 

Riadiaci orgán oznámil, že budú uznané dedičské konania, ktorých predmetom bude prededenie 

všetkých predmetných parciel  – inak to vytknú ako formálny nedostatok a žiadosť zamietnu.  

Z toho dôvodu, hneď na druhý deň, ako sme z riadiaceho orgánu dostali výzvu, sme na okresnom 

súde požiadali o vytýčenie dodatočných dedičských konaní, s tým, že súd pôvodné dedičské konania 

urýchlene vyhľadal v archíve a prideľoval notárom. Dnes by mali prebehnúť dodatočné dedičské 

konania. Medzitým sa vybavovali plné moci od dedičov, ktorí boli všetci veľmi ústretoví. Buď 

splnomocnili starostu obce, aby ich zastupoval na dedičskom konaní, prípadne príbuzného, ktorý 

býva v Smižanoch, alebo v Spišskej Novej Vsi. Rodina Skyvova z Nitry ochotne počkala starostu na 

dohodnutom mieste, tiež  na Okresnom súde v Nitre vybavili potvrdenie o okruhu dedičov. Takisto boli 

ochotní aj  zamestnanci, notári a predseda Okresného  súdu v Spišskej Novej Vsi, aby nám vyšli 

v ústrety a aby sme termín, ktorý stanovil riadiaci orgán stihli. Z toho dôvodu bolo zvolané toto 

mimoriadne OZ.  

UZNESENIE č. 181/17/2012 
 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 
Ochrana pred povodňami, kód výzvy: OPŽP-PO2-11-1: 
 
- názov projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok): „Protipovodňová ochrana Obce Smižany 
– úprava potoka Brusník“ 
- výška celkových výdavkov na projekt: 1 517 454,73 EUR s DPH 
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 1 515 731,65 EUR s DPH 
- výška celkových neoprávnených výdavkov na projekt: 1 723,08 EUR s DPH 
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 75 786,59 EUR s DPH 
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 100% z celkových neoprávnených 
výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 723,08 EUR s DPH 
- spôsob spolufinancovania projektu:  z vlastných zdrojov žiadateľa 
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- žiadosť sa predkladá za účelom realizácie projektu, ktorého ciele sú v súlade s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou obce Smižany a Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Smižany. 
 
Zároveň OZ ruší uznesenie č. 166/15/2012 zo dňa 18.1.2012. 

- hlasovanie - viď návrh uznesení 

 

4. Návrh uznesení 

UZNESENIE č. 181/17/2012 
Hlasovanie : 
Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Jozef Svetkovský/za, 
Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za 
 

7. Záver 
 

V závere starosta obce poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.  
 
 
 
 
 
 

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     
   
 
Ing. Mária Ertlová 
     
 
p. Róbert Mika 
 


