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Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.4.2012 (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 
  p. Milan Husár – zástupca náčelníka  OP Smižany 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce  
   
Neprítomní :  Mgr. Miroslava Szitová – ospravedlnená 
   
Hostia: zástupcovia firmy VHS Brno,a.s. 
    
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Prezentácia bioplynovej stanice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

6. Rozpočtové opatrenie č.2, 3, 4, 5 

7. Cena Štefana Hozu 

8. Stavebné pozemky 

9. Predĺženie nájmu 

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti eurobus, a.s., Košice 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

1. Otvorenie 
 
     Na začiatku rokovania obecného zastupiteľstva Ing. Kotrady, starosta obce, privítal prítomných 
poslancov a prečítal program zasadnutia. 
Poslankyňa Ing. Mária Ertlová požiadala o doplnenie bodu : Zápisnica zo 17. zasadania OZ – za     
bodom č. 3. 
 
Hlasovanie za doplnenie bodu č. 4a:  
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdržala sa, p. Marcel Špener/zdržal sa, 
Jozef Koky/za,  p. Róbert Mika/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, 
 p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
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. Prezentácia bioplynovej stanice 

4a) Zápisnica zo 17. OZ  

4. Kontrola plnenia uznesení 

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

6. Rozpočtové opatrenie č.2, 3, 4, 5 

7. Cena Štefana Hozu 
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8. Stavebné pozemky 

9. Predĺženie nájmu 

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti eurobus, a.s., Košice 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

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

Starosta obce konštatoval, že prítomných je 12 poslancov, Mgr. Szitová sa ospravedlnila, teda 
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Mgr. Ivan Vaško, p. Marcel Špener, p. Miroslav Horváth 
 
Hlasovanie :  
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/zdržal sa, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,   
p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan /zdržal sa 
 
Overovatelia zápisnice:  
Mgr. Ľudmila Trošanová, p. Miroslav Grečko 
 
Hlasovanie :  
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef 
Koky/za,  p. Róbert Mika/za, Ing. Štefan Zekucia/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav 
Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za,  
Mgr. Ivan Vaško/za 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 
3. Prezentácia bioplynovej stanice 

 

Ing. Kotrady – za zasadnutí Obecnej rady sme boli požiadaní o prezentáciu firmy VHS Brno,a.s., 
ktorá  má záujem vybudovať bioplynovú stanicu v objekte PD Čingov Smižany. Odovzdávam slovo 
zástupcovi firmy p. Šefčíkovi. 
p.  Šefčík – firma sa zaoberá využitím biomasy pre  účely výroby tepla a elektrickej energie. 
Slovensko, ako jeden zo štátov Európskej únie, prijalo zákon č. 309/2009 Z.z., ktorý podporuje 
obnoviteľné zdroje energie, v tomto prípade využitie biomasy. V budúcnosti cena tepla vzrastie a 
rysuje sa, že táto problematika bude prioritou. Pretože projekt využíva živočíšne exkrementy, 
pestovanie cielenej biomasy  bude veľkým prínosom pre poľnohospodárske družstvo i obec. Podarilo 
sa nám zabezpečiť finančné prostriedky, s PD máme prejednané dodávku a ceny vstupných surovín. 
Vďaka projektantovi bolo v Čechách postavených 24 bioplynových staníc, na Slovensku 4. 
Ing. Šebesta, jednateľ a spolumajiteľ firmy VHS Brno,a.s. – firma sa zaoberá ekologickými stavbami, 
zameranými na ochranu životného prostredia – čističky odpadových vôd, úpravne vôd, vodojemov 
a taktiež výstavbou bioplynových staníc. V tomto projekte by firma VHS vystupovala ako 
potencionálny investor. S vedením PD Čingov už prebehlo niekoľko jednaní, kde prejednávali rôzne 
záležitosti súvisiace s realizáciou tejto zákazky. Bioplynová stanica by vyrábala elektrickú energiu a 
teplo, ktoré by sa dalo využiť i pre potreby obce. 
Ing. Kozák,  projektant, technológ – zaujalo ho, že PD Čingov má záujem spracovať svoje vedľajšie 
poľnohospodárske produkty. Podstatou bioplynovej stanice sú uzavreté, vyhriate nádrže, do ktorých sa 
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naplní biomasa a kde pri určitej teplote dôjde k rozkladu – výsledným produktom je bioplyn                
(t.j. menejhodnotný zemný plyn). Spaľovaním zemného plynu využitého na ohrev vody je konečným 
produktom  výroba elektriny. Výkon bioplynovej stanice je 600 kW. 
Mgr. Trošanová –  informovala sa na zápach v okolí bioplynovej stanice 
Ing. Ertlová – opýtala sa, že v ktorej časti PD má byť bioplynová stanica umiestnená, kde najbližšie je 
takáto bioplynová stanica v prevádzke a či nebude vznikať zápach, keď sa budú živočíšne exkrementy 
prevážať z Kejdy 
Ing. Zekucia – stanica bude umiestnená v najvzdialenejšej časti areálu PD, spracovávať sa budú iba 
produkty z PD, únik zápachu sa zníži, najbližšia bioplynová stanica je v susednej obci za Ludrovou pri 
Ružomberku. 
 
4 a) Zápisnica zo 17. OZ 
 
Ing. Ertlová – informovala sa, prečo bola zápisnica na internetovej stránke obce uverejnená, keď ešte 
nebola podpísaná  
Ing. Malina – po oprave zápisnice overovateľmi zápisnice, k textu žiadne pripomienky neboli. Jediná 
zmena sa urobila v klasifikácii neúčasti poslancov - z ospravedlnených, na neprítomných. 
p. Mangerová – ospravedlnila sa poslancom, že sa so zverejnením zápisnice urýchlila z obavy, aby 
bol dodržaný termín zverejnenia. 
Ing. Ertlová – opýtala sa, akým spôsobom bolo oznámené poslancom Mgr. Vaškovi, p. Grečkovi a p. 
Orinčákovej, že sa mimoriadne 17 . zasadnutie OZ presúva na  nasledujúci deň ráno  
Ing. Kotrady – z poslancov sa ospravedlnil iba p. Špener a p. Horváth. Rokovací poriadok hovorí, že 
v prípade zvolania mimoriadneho zastupiteľstva 24 hod. vopred má byť zverejnený program 
zastupiteľstva. V e-maili p. Grečko ospravedlnil z neúčasti Poslanecký klub. Každý poslanec dostáva 
pozvánku samostatne – mal by sa podľa rokovacieho poriadku ospravedlniť starostovi. Môže to 
oznámiť napr. p. prednostovi, alebo na sekretariáte. Telefonoval som Mgr. Szitovej, ktorá zrejme 
omylom zdvihla telefón, z jej rozhovoru som vyrozumel: „Nedvíham mu telefón,  najprv zavolám 
Mirovi“- a zložila. Poslanec Ing. Zekucia rozprával s p. Grečkom, ktorý Ing. Zekuciovi povedal, že 
máme ho počkať, že príde na zastupiteľstvo. Volal som p. Svetkovskému, odpovedal , že  poslanecký 
klub sa dohodol, že na OZ nepríde. Poslal som prednostu pre neho autom, p. Svetkovský odkázal, 
nech pre neho ani nechodí, lebo ide niekde, čiže neprišiel. Čakali sme na poslancov 3,5 hodiny, aby 
bolo OZ uznášania schopné. Šiesti poslanci, ktorí boli prítomní, povedali, že urobia všetko preto, aby 
na ďalší deň bolo OZ uznášania schopné. Každý poslanec vedel, že sa koná zasadnutie OZ, že sa 
má riešiť jedna z najdôležitejších otázok obce.  
Ing. Ertlová – ako obec oboznámila poslancom, že ráno o ôsmej je zasadnutie OZ, poslali ste im e-

mail, telefonovali ste im, alebo ako im to bolo oznámené? 

Mgr. Vaško - opýtal sa, kde je v Rokovacom poriadku napísané, že sa Klub poslancov ako celok sa 

nemôže ospravedlniť 

Ing. Kotrady- rokovací poriadok, ktorý bol schválený 15.2.2007, hovorí sa v ňom, že zasadnutie OZ 

článok 5 ods. 3, neúčasť na zasadnutí OZ sa ospravedlňuje vopred starostovi  

Mgr. Vaško - áno je tam napísané, že sa ospravedlňuje vopred starostovi ale nie je tam 

špecifikované, že kto sa ospravedlňuje starostovi     

Ing. Novotný – Ing. Zekucia, ktorý bol prítomný na 17. OZ, sa snažil telefonicky kontaktovať 

poslancov z Klubu, ale po 21:30 mu už nik nezdvíhal telefón. Na druhý deň ráno sa však poslanci 

stretli a uznesenie bolo preschválené.  

p. Orinčáková – netreba sa odvolávať na Rokovací poriadok, ktorý je podradený zákonu 369, 

o obecnom zriadení ako sa zvoláva OZ a ako funguje. Rokovací poriadok je len náš pomocný 

materiál. Od novelizácie zákona od 1.7.2011 inštitút mimoriadneho zastupiteľstva neexistuje, pán 

starosta dúfam, že čítaš novelizácie.  Poslanci sa písomne dňa 11.4.2012 o 10.18 hod. písomne e-

mailom sa ospravedlnili, pretože sme vedeli, že máme poslancov vonku, že máme pohreb, že neboli 

veci prerokované v komisiach a to bol dôvod, prečo sa poslanci ospravedlnili a to či toto 

ospravedlnenie niekto prijal, alebo nie je náš problém, ide o formu zvolávania a nenechá to tak a  

bude žiadať verejné ospravedlnenie sa ľudí z Facebooku, ktorí prví vedeli čo bolo na OZ. 

Ing. Kotrady – Rokovací poriadok bol 4 krát  predložený na rokovanie OZ, ale poslanci ho 4 krát 

stiahli a vyjadrili sa, že ho netreba meniť. Rokovací poriadok je podriadený Zákonu o obecnom 
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zriadení, ale pokiaľ si OZ odsúhlasí svoje podmienky zvolávania OZ, tak tento Rokovací poriadok 

platí. Obecná rada, ktorej členmi sú traja členovia z Klubu poslancov, súhlasila so zvolaním 

mimoriadneho zastupiteľstva. 

p. Svetkovský – patrím medzi najstarších poslancov OZ a dávam za ostatných dotknutých poslancov 
toto  P R E H LÁ S E N I E 
 
K vyjadreniam, ktoré boli vo večerných hodinách dňa 11.4.2012 zverejnené na internetovej stránke na 
sociálnej sieti facebook dávam za dotknutých poslancov toto prehlásenie:  
Na sociálnej sieti bola zverejnená  komunikácia  medzi Ivanou Baginovou, Veronikou Kotradyovou, 
Matúšom Liptákom a ďalšími osobami s komentárom : 
Citujem: 
Veronika Kotradyová :„Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva p. Alžbete Orinčákovej, Mgr. 
Miroslave Szitovej, p. Jozefovi Svetkovskému, p. Miroslavovi Grečkovi, Mgr. Ivanovi Vaškovi za 
transparentný prístup k riešeniu problémov v obci. Dnes bojkotovali,“ 
p. Svetkovský :  „ opakujem bojkotovali „ 
Veronika Kotradyová : „...svojou neúčasťou mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré vďaka tomu nebolo 
uznášania schopné a tým pravdepodobne príde obec o dotáciu“, 
p. Svetkovský : - „o akú dotáciu ? - my sa uchádzame o dotáciu „   
Veronika Kotradyová : „...vo výške 1,5 mil. EUR na protipovodňové opatrenia na potoku Brusník.“ 
Martin Slavkovský – „Aký mali dôvod na bojkot?“ 
Matus Muko Pramuka : „Veronika povraz im vybavim... „ 
p. Svetkovský : „a iné hrubé slová, ktoré necitujem, pretože keby som toho chlapca chytil, tak mu 
vybijem  papuľu - ja ako osoba.“ 
Veronika Kotradyová – „ Martin, nemali nijaký dôvod... neviem to pochopiť, ako môžu neprísť a 
nezdvihnúť ruku, keď sa jedná o takú vážnu vec,  ako sú protipovodňové opatrenia..“ 
 
Týmto verejne prehlasujem, že  poslanci obecného zastupiteľstva z klubu poslancov sa dňa 
11.4.2012 v čase o 10.18 hod. riadne písomne ospravedlnili z neúčasti na  17. zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva. Opakujem !! riadnym a zákonným spôsobom v súlade s rokovacím poriadkom a so 
zákonom o obecnom zriadení. Toto ospravedlnenie bolo zaslané na sekretariát obecného úradu 
elektronickou formou.  
Šírenie neprávd, ohováranie, hrubé nadávky, urážky, ktoré odzneli po zasadnutí, ktoré nebolo 
uznášaniaschopné,  vyššie uvedení pisatelia poslancov ako verejných činiteľov, opakujem ešte raz 
pán starosta verejných činiteľov   menovite verejne urážajú, že bojkotovali zasadnutie OZ, idú im 
vybaviť povraz...atď. 
Prostredníctvom internetu – facebooku sa šíria nepravdy. Takto si mladí ľudia a hlavne ich rodičia  
predstavujú našu činnosť? Že sa nám začnú vyhrážať? Že vyburcujú verejnú mienku do takej miery, 
že na ich podnet, nás a naše rodiny budú občania napádať?    
Z uvedeného dôvodu žiadame, aby sa nám tieto osoby verejne  ospravedlnili a to na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva a  následne,  aby ich ospravedlnenie bolo zverejnené aj 
v Smižianskom hlásniku. V prípade neospravedlnenia využijeme všetky právne kroky Slovenskej 
republiky na očistenie dobrého mena.  
 
Ing. Kotrady – čo napísala Veronika, dcéra,  napísala pravdu a keď si myslíš, že ťa ako verejného 

činiteľa urazila, môžeš sa obrátiť na právne kancelárie a riešiť.  Ale myslím si, že toto tu nepatrí na 

zastupiteľstvo, pretože je to názor voličov. A volič pokiaľ to napíše na internetovú stránku to je jeho 

vôľa a je to jeho názor. A ty si to vysvetli s tým voličom, ale myslím, že to nepatrí na zastupiteľstvo, 

toto čo ty teraz rozprávaš. 

p.Svetkovský – nech vedia všetci občania  

Ing. Kotrady – veď v poriadku. Ja sa za dcéru nehanbím – za to, čo napísala. Som rád, že to 

napísala. Je to pohľad mladých ľudí nato, čo robíte. 

Mgr. Trošanová – nechápe neústretovosť poslancov, keď im starosta telefonoval, že sa prerokováva 

tak dôležitá vec, plno ľudí na tom intenzívne pracuje, od sudcov cez notárov, poslanci mali byť 

ústretoví, prísť zahlasovať a nie hľadať výhovorky 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fveronika%2Ekotradyova
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fprofile%2Ephp%3Fid%3D1835178679
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fprofile%2Ephp%3Fid%3D1512804077
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fveronika%2Ekotradyova
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Ing. Ertlová – v prípade, ak zasadnutie OZ nie je plánované, treba doručiť pozvánky poslancom 

osobne, príp. telefonicky. Navrhuje napísať do zápisnice zo 17.OZ, že poslanci, ktorí neboli prítomní 

sú buď ospravedlnení, alebo neprítomní, z dôvodu, že im OcÚ neoznámil termín zasadania 

Ing. Novotný – Klub poslancov sa ospravedlnil, jednotlivci sa ospravedlnili - znamená to, že museli 

všetci vedieť, že sa má neplánované zasadnutie OZ konať 

Mgr. Vaško – o zasadnutí OZ nevedel, obálku dostal tesne pred odchodom na služobnú cestu. 

Klub poslancov sa dohodol, že sa ospravedlní v utorok večer, keď im bolo oznámené, že sa treba 

stretnúť na OZ.  Keď bola potrebná účasť poslancov, mal p. starosta zavolať každému poslancovi. 

Keby vedel, že je to také dôležité, nenaplánoval by si cestu na utorok.   

p. Grečko – padla tu zmienka, že príde na zasadnutie OZ,  bol v práci do 22:30 hod., Čo sa týka 

zvolania mimoriadneho OZ, je potrebné si prečítať aj v bode V. článok 4, že ak sa nezíde dostatočný 

počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

alebo ak klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu, zvolá starosta do 14 dní nové 

zasadnutie. Toto malo byť v zápisnici zakomponované s dodatkom, že sa zasadnutie zvoláva na ďalší 

deň na 12.4.2012 na 08.00 hod. ráno V zápisnici to malo byť zakomponované a pri poslancoch, ktorí 

neboli prítomní malo byť napísané, že neboli vyrozumení. Nakoľko takto ponechaná zápisnica je 

napadnuteľná a tým pádom je napadnuteľné aj celé zasadnutie OZ 

Ing. Novotný – môžete napadnúť  

p. Špener – nezúčastnil sa OZ ,lebo bol na služobnej ceste, ale zatelefonoval p. starostovi, 

ospravedlnil sa a vlastnej iniciatívy sa zaujímal o aké  rokovanie ide. 

p. Orinčáková – na rokovaní obecnej rady starosta hovoril, že bude zvolané zastupiteľstvo, nepovedal 

termín; deň kedy zasadala obecná rada 3.4.2012 bol 4tým dňom z 10tich pracovných dní; takže podľa 

informácie na obecnej rade materiály sa mali zaslať 13.4.2012. Poprosila p. prednostu, aby priniesol 

zápisnicu z obecnej rady, kde  je zápisnica z obecnej rady? Čo bránilo obecnému úradu poslať 

poslancom pozvánky o dva dni skôr, napríklad pred Veľkou nocou? Aby každý o tom včas vedel?  

Každý o tom vedel , že bude zastupiteľstvo 11.4.2012, len poslanci nie. Zápisnica zo zasadnutia 

obecnej rady, ktorá bola 3.4.2012 do dnešného dňa nie je napísaná a opätovne požiadala p. 

prednostu, aby priniesol túto zápisnicu. Ďalej  na rade sme sa dohodli, že veci, ktoré nebudú 

prerokované v komisiách, nebudú predkladané na zasadnutie OZ a aj napriek tomuto tam tieto veci 

boli predložené. V pozvánke boli na prerokovanie rozpočtové opatrenia, ktoré finančná komisia 

neprerokovala to znamená, že nešlo len  o zahlasovanie za zmenu uznesenia. Navrhla, aby bolo 

prerušené zasadnutie OZ a bola predložená táto zápisnica z obecnej rady, ktorá do 25.4.2012 nie je 

napísaná 

Ing. Malina – zápisnica je pripravená v šmiráku na prepis, pracujeme v časovej tiesni, fyzicky ju za 

päť dní nedokážem urobiť, aj prepísať aj odkontrolovať, máme na to jednu sekretárku a táto tiež 

nestíha čo skôr 

Ing. Kotrady – Mgr. Vaško, tvrdil, že 5 min. pred odchodom na služobnú cestu dostal obálku, 

medzitým tvrdil, že Klub poslancov sa dohodol, že na zasadnutie neprídu. Keď prišla na zasadnutie  

Ing. Ertlová, povedala, že na zasadnutí Klubu nebola, že o žiadnej poslaneckej dohode nevedela. 

Predseda PK ju nemal v tomto prípade ospravedlňovať.  

Na  zasadnutí OR som oznámil, že bude  treba zvolať OZ, rada s tým súhlasila, čiže mal na zvolanie 

OZ súhlas OR. Do posledného dňa sme s Riadiacim orgánom odsúhlasovali jednak znenie 

uznesenia, aby nám nič po formálnej stránke nevytkli. Boli oveľa dôležitejšie veci, vybavovali sme na 

okresnom súde, s notármi, na katastrálnom úrade. Nebol čas zaoberať sa tým, či poslanci prídu na 

OZ. Keby sme vedeli, že viacerí sú odcestovaní, určite by sme hľadali spôsob, ako zvolať OZ,  aby 

bola väčšina poslancov prítomných. Každý z poslancov však  bol v  čase mimoriadneho zasadnutia 

OZ buď v obci, alebo blízko obce. 

Mgr. Vaško – pokiaľ by sa ako Klub neospravedlnil, osobne by p. starostovi volal, aby sa ospravedlnil, 

ale ospravedlnenie Klubu je v poriadku. Myslí si, že bolo dôležité starať sa  aj o to, či poslanci prídu, 

že  účasť poslancov bola  rovnako dôležitá. 
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p. Grečko – som členom klubu poslancov, tí poslanci, ktorí boli na zasadnutí klubu uviedli svoje 

dôvody, či prídu alebo neprídu na OZ, tí, ktorí neboli na zasadnutí klubu, ako p. Ertlová a p. Vaško sa 

im telefonovalo a vyjadrili sa, že sa nezúčastnia zasadnutia OZ, poslal za nich ospravedlňujúci list a je 

to v poriadku a prevracajú sa tu fakty  

Ing. Kotrady – podľa neho sú to výhovorky nie sú hodné poslanca   

Ing. Ertlová – navrhla, aby do predchádzajúcej zápisnice bolo uvedené, že tí poslanci, ktorí sa 

nezúčastnili zasadnutia OZ boli ospravedlnení  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Ing. Dobšinská, hlavná kontrolórka obce predniesla správu z kontroly plnenia uznesení. Jedná sa o 

uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.2.2012 + ostatné uznesenia z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev. 

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. 
Uznesenie č. 142/13/2012 – OZ uložilo obecnému úradu pripraviť investičný plán opravy strechy 
ZUŠ Smižany. Termín 31.1.2012. Zodpovedný prednosta OcÚ.  
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. 
 
Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev vo vybavovaní : 
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. 143/13/2011 – OZ uložilo obecnému úradu písomne  požiadať správcu ciest II. tr. 
o zvýraznenie vodorovného značenia na ul. Tatranskej a doplnenie vodorovného značenia na ul. 
Iliašovskej; 
Informácia p. Juraška na komisii životného prostredia a verejného poriadku: 

1. Vodorovné značenie na ulici Iliašovskej bude po dobudovaní chodníka Mestom Spišská Nová 
Ves zrealizované. 

2. Vodorovné značenia na ulici Tatranskej nebudú zvýraznené červenou farbou – predbežne 
ústne zamietnuté zo strany Správy ciest KE s odôvodnením, že klasické biele značenie 
vyhovuje a v okrese SNV je štandardné. 

3. Zmena dopravnej značky na ul. Slov raja (zákaz zastavenia na zákaz státia) – žiadosť je  
dopravným inšpektorom v Spišskej novej Vsi zamietnutá z dôvodu nevyhovujúceho stavu 
vozovky a kvôli zabezpečeniu plynulej dopravy na  tejto komunikácii. 

4. Vodorovné značenie pri Pošte smer Potraviny Beck, bude, ale je potrené riešiť situáciu na 
oddelení výstavby a životného prostredia ( referent životného prostredia a dopravy) 

-  dôvodom riešenia je  dobudovanie bezbariérového vstupu na tento  prechod 
 
Dňa 18.1.2012 obecné zastupiteľstvo schválilo „ Uznesenie č. 166/15/2012“ – OZ schválilo 
predloženie žiadosti o NFP  na zabezpečenie regulácie potoka Brusník v Smižanoch; 
Dňa 12.4.2011 na 17-tom zasadnutí OZ , ktoré pokračovalo v zasadnutí zo dňa 11.4.2012 
nakoľko tohto dňa nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné:  

- OZ  zrušilo „ Uznesenie č. 166/15/2012“  a uvedené uznesenie na podnet riadiaceho orgánu 
bolo opravené na uznesenie č.181/17/2012. 
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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; 

- uznesenie je splnené; 
Vo Vestníku verejného obstarávania po číslom  70/2012Z je zverejnené: 11.4.2012 Oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva;16. zasadnutie OZ konané dňa 23.2.2012 
Uznesením č. 170/16/2012 – bol schválené zasadania OZ nasledujúce: 21.6., 23.8., 25.10., 
13.12.2012. 
Uznesením č. 171/16/2012 – bol odobrený predaja obecného pozemku firme MIVA spol. s.r.o. 
o výmere 546 m² v cene 3 000,00 e s DPH. 
Uznesením č. 172/16/2012 – OZ schválilo zmluvu o budúcej zmluve s reštituentom, ohľadom 
odkúpenia pozemkov na „Panskom Kruhu“. Jedná sa o 36 043 m² v hodnote 180 215,00 €. 
Uznesením č. 173/16/2012– OZ súhlasilo aby sa Obec Smižany stala jedným so zakladateľov 
oblastnej organizácie CR „Slovenský raj“. 

- K dnešnému dňu je naša aktivita v tejto oblasti zastavená, nakoľko sme členom Mikroregiónu 
Spiš, ktorý má časovo ohraničenú povinnosť existencie. 

Uznesením č. 174/16/2012 – OZ schválilo nový cenník vstupného do NP Slov raj v katastri obce 
s platnosťou od 1.4.2012. 
Uznesením č. 175/16/2012 – predĺžil sa nájom v obecnom byte na ul. P. Suržina  - pánu Remiášovi; 
dodatok č. 2 je podpísaný starostom obce a uverejnený na internetovej stránke obce 
Uznesením č. 176/16/2012 – OZ schváli RO č. 1, ktoré bolo zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 177/16/2012 – bolo schválené vecné bremeno v prospech oprávneného AST Ing. 
Špak.; 

- Uznesenie sa neplní. Zmluva nebola uzatvorená, nakoľko (k dnešnému dňu 26.4.2012) nie je  
zverejnená na stránke obce. 

Uznesením č. 178/16/2012–OZ schválilo prezentáciu kandidátov poslancov (občanov Smižian) do 
NR SR v miestnom hlásniku. 
Uznesením č. 179/16/2012 – OZ za účelom ochrany majetku obce o ktorý sa má obec povinnosť 
starať udržiavať ho a zveľaďovať schválilo zabezpečenie zariadenia na odvodnenie stavby. 

- Uznesenie sa neplní – zariadenie po 23.2.2012 nebolo zabezpečené. 
Uznesením č. 180/16/2012 – OZ poverilo finančnú komisiu riešením financovania inžinierskych sietí 
v rómskej osade – v novej zástavbovej časti IBV. 

- Plnenie uznesenia z dôvodu nedostatku voľných finančných v rozpočte obce trvá. Je potrebné 
hľadať iné možnosti financovania. Úrad splnomocnenca vlády  zaslal na obecný úrad informáciu 
o možnostiach čerpania dotácií okrem iného aj na výstavbu infrašruktúry. 

 

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

 

Ing. Kotrady – zaslali sme žiadosť na protipovodňovú ochranu obce Smižany v lehote do 10 

pracovných dní, ako stanovil Riadiaci orgán 

-bol podpísaný dodatok k zmluve o komerčnom úvere s Prima bankou. Obec mala podpísaný Dexia 

komfort úver, kde sme v štvrťročných intervaloch mali možnosť určiť si výšku splátky istiny. Teraz na 

základe jednania, banka navrhla, aby boli stanovené mesačné splátky istiny–14 466,-Eur. 

Existuje možnosť predčasného splatenia úveru z vlastných zdrojov alebo z úhrady cez nenávratný 

finančný príspevok z európskych fondov. Ak by obec vyplatila úver z prostriedkov inej banky, vzťahuje 

sa na to 4 % sankcia, čím sa úver z ČSOB stáva nezaujímavý. Teraz má obec dohodnutú splátku 

14 665,- Eur, uvažuje sa o úprave na 14 700,-Eur/mesiac do roku 2021. V prípade mimoriadnej 

splátky sa čas splácania úveru skráti. V roku 2012 obec má v rozpočte zaplatiť istinu vo výške 430 tis. 

Eur.- 
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- obec vrátila finančné prostriedky vo výške 46 887,-Eur. Orgán auditu Ministerstva financií robil 

kontrolu na Rekonštrukcii ZŠ Komenského a zistil, že Riadiaci orgán urobil chybu, keď vypĺňal 

kontrolný záznam o verejnom obstarávaní (medzi položkami boli odkazy na výrobcu). Orgán auditu 

skonštatoval, že chybu urobil Riadiaci orgán, napriek tomu obec musela vrátiť finančné prostriedky. - 

starosta poslal námietku voči tomuto rozhodnutiu na MF SR a aj na Riadiaci orgán, problém naniesol 

aj na Rade ZMOS (týka sa to asi 60 obcí), ktorá navrhla zvolať rokovanie s MF SR. Obec mala 

možnosti: 1. peniaze vrátiť, 2. dohodnúť splátkový kalendár, ale vtedy treba ručiť majetkom obce 

a taktiež treba uznesenie OZ, 3. nezaplatiť, čím by sa obec dostala do ITMS systému ako dlžník 

a vtedy by sme nemohli žiadať o žiadne dotácie, pozastavili by nám platby za kaštieľ, námestie 

a žiadosť o protipovodňové úpravy, by nám zamietli, z dôvodu nevysporiadaných vzťahov so štátnym 

rozpočtom.  

- došlo k zmene v organizačnej štruktúre obecného úradu, od 1.3.2012 sa na Obecnej polícii 

v Smižanoch zriadilo chránené pracovisko, kde sa zamestnanec stará o kamerový systém i o ďalšie 

náležitosti, ktoré mu prislúchajú z pracovnej náplne 

- od 1.4.2012 máme 4 pracovníkov na terénnu sociálnu prácu (dvaja sú terénni sociálni pracovníci 

a dvaja asistenti). Na ich činnosť a materiál sme dostali fin. prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja.  

- je podaná žiadosť o platbu na kaštieľ. Mali sme kontrolu z Riadiaceho orgánu, ktorá skonštatovala, 

že sa zatiaľ nestretli s takou perfektnou rekonštrukciou stavby a vybavenia. 

- prebieha výberové konanie na Rekonštrukciu MŠ Ružová, finišujeme s prácami na námestí a podali 

sme žiadosť o platbu  

- 31.3.2012 bol dohodou ukončený pracovný pomer s náčelníkom OP Smižany, bude vypísané 

výberové konanie na funkciu náčelníka OP. Uchádzači môžu zasielať prihlášky do 21.5.2012. 

- SORO Košice zaslala dotazník s otázkami, ktoré sa týkajú protipovodňových opatrení. Treba 

predložiť záznam verifikačnej komisie z r.2010 o potvrdení výšky škôd, čo všetko sme opravili, odkiaľ 

sme na to mali finančné prostriedky a čo sa hradilo z vlastných fin. zdrojov. 

-správa ciest vyzvala firmu, ktorá realizovala rozšírenie cesty pri Tescu, aby urobila nápravu, pretože 

na z časti vozovky neodteká dažďová voda a je porušená asfaltová vrstva 

Mgr.Vaško –  informoval sa, ako prebieha realizácia fontány na námestí 

Ing. Kotrady – fontána by mala byť hotová do konca mája . Práce skomplikovala preložka chráničky  

p.Grečko – zle umiestnená lavička pri ihrisku TJ – neprehľadná križovatka 

 

6.Rozpočtové opatrenie č.2, 3, 4, 5 

 

Ing. Kotrady – RO č. 2 - jedná sa finančné prostriedky na nákup pozemkov v lokalite Panský kruh 

v celkovej sume 180 215,-Eur. Je tam zapracovaná aj krátkodobá finančná výpomoc z podnikateľskej 

činnosti obce vo výške 120 000 EUR. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 

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

- zvýšenie príjmov: 
   - položka 233- príjmy z predaja majetku v sume 180 215,00 EUR 
   - položka 514 001 – krátkodobé výpomoci v sume 120 000,00 EUR 
- zvýšenie výdavkov: 
   - položka 711001 - nákup pozemkov  v sume 180 215,00 EUR 
   - položka 821006 – splátka krátkodobých výpomoci 120 000,00 EUR 

 
OZ prijalo UZNESENIE č. 182/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                   
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
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Ing. Kotrady – RO č. 3 – jedná sa o transfer  fin. prostriedkov, ktoré prišli z Krajského školského úradu 

na ZŠ Komenského ul. v sume 37 212,40 EUR., ďalšia suma je vo výške 5 976,00 EUR. Sú to finanč. 

prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšia 

suma 495,00 EUR je na nenormatívne finančné prostriedky na dopravné. 

Rozpočtové opatrenie č.  3/2012 

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 37 212,40 Eur                             
0912 610,620 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 43 000,00 Eur 
(program 9.2) 
0912 630  transfer na ZŠ Komenského – zníženie výdavkov o sumu 5 787,60 Eur (program 

9.2) 

2. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 5 976,00 Eur                             
0912 610,620 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 5 976,00 Eur 
(program 9.2) 
312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 495,00 Eur                             

0912 630 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 495,00 Eur (program 

OZ prijalo UZNESENIE č. 183/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 

 

Rozpočtové opatrenie č.  4/2012 
1. 01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 156,00 Eur (podprogram 15.1) 
2. 01116 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 231,00 Eur (podprogram 1.1) 
3. 01116 634001 – pohonné hmoty Kia, Octavia – zvýšenie výdavkov o sumu 284,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
4. 01116 635009 – servis a údržba softvéru – zvýšenie výdavkov o sumu 658,00 Eur (podprogram 

3.2) 
5. 01116 637003 – propagácia a reklama – zvýšenie výdavkov o sumu 484,00 Eur (podprogram 2.1) 
6. 01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie výdavkov o sumu 549,00 Eur (podprogram 

15.1) 
7. 0310 634001 – pohonné hmotny Kia obecná polícia – zvýšenie výdavkov o sumu 513,00 Eur 

(podprogram 5.1) 
8. 0320 634001 – pohonné hmoty pož. auto – zvýšenie výdavkov o sumu 166,00 Eur (podprogram 

5.2) 
9. 0510 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 567,00 Eur (6.1) 
10. 0520 637004 – všeobecné služby (čistenie kanalizácie) – zvýšenie výdavkov o sumu 462,00 Eur 

(podprogram 6.3) 
11. 0610 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov  o sumu 2 160,00 Eur (podprogram 14.1) 
12. 0610 635006 – údržba budov  – zvýšenie výdavkov o sumu 331,00 Eur (podprogram 3.3) 
13. 0620 633004 – prevádzkové stroje, prístroje – zvýšenie výdavkov o sumu 208,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
14. 0620 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 255,00 Eur (podprogram 15.1) 
15. 0620 634001 – pohonné hmoty Avia – zvýšenie výdavkov o sumu 407,00 Eur (podprogram 15.1) 
16. 0620 634002 – servis, opravy mot. vozidla Avia – zvýšenie výdavkov o sumu 390,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
17. 0620 635006 – údržba budov – zvýšenie výdavkov o sumu 1 379,00 Eur (podprogram 3.3) 
18. 0620 644002 – dotácia na MHD – zvýšenie výdavkov o sumu 11 145,00 Eur (podprogram 8.1) 
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19. 08209 635004 – oprava strojov, prístrojov – zvýšenie výdavkov o sumu 625,00 Eur (podprogram 
11.2) 

20. 0620 716 -  kapitálové výdavky – projektová dokumentácia „Protipovodňová ochrana obce 
Smižany – úprava potoka Brusník“ – zvýšenie výdavkov o sumu 21 147,00 Eur (podprogram 3.3) 

21. 322001 66 – dotácia na regeneráciu sídiel – zníženie príjmov o sumu 38 209,62 Eur  
22. 0912 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 46 877,86 Eur (podprogram 15.1) 
23. 0620 637005 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 7 440,00 Eur (podprogram 3.3) 

 
p. Svetkovský – navrhuje položku č.  8 prejednať vo finančnej komisii 

- v položke č. 11 všeobecný materiál – jedná sa iba o jedny dvere? 

Ing. Kotrady – v nájomných bytoch v rómskej osade sa vymieňali  všetky vchodové dvere  (16 ks) 

Mgr. Vaško – informoval sa na položku č. 23 –suma 7 440,00 € – výdavky na  externý manažment 

Ing. Kotrady -  monitorovacie správy fi. ESIRA - tieto fin. prostriedky sú súčasťou dotácie na Kaštieľ. 

 

OZ prijalo UZNESENIE č. 184/18/2012 

Hlasovanie : 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                   
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 

 

Rozpočtové opatrenie č.  5/2012 

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

 
1. 312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad) – zvýšenie príjmov o sumu 

86,49 Eur  
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 86,49 Eur (podprogram 4.1) 

2. 312001 01 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (register obyvateľstva) – zvýšenie 
príjmov o sumu 30,69 Eur 
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 30,69 Eur (podprogram 15.1) 

3. 312001 02 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (cestná doprava) – zvýšenie príjmov 
o sumu 1,46 Eur 
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 1,46 Eur (podprogram 15.1) 

4. 312001 9 2 – dotácia na školský úrad – zvýšenie príjmov o sumu 6,00 Eur 
09802 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 6,00 Eur (podprogram 9.7) 

5. 132 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – zvýšenie príjmov o sumu 341,90 Eur 
132 09802 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie výdavkov o sumu 341,90 Eur (podprogram 
9.7) 

6. 312011 – z rozpočtov obcí na ŠÚ – zníženie príjmov o sumu 124,32 Eur 
09802 637002 – konkurzy a súťaže – zníženie výdavkov o sumu 124.32 Eur (podprogram 9.7) 

7. 312001 – dotácia na podporu sociálnej terénnej práce – zvýšenie príjmov o sumu 24 540,17 Eur 
10403 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 16 480,00  
10403 620 – odvody do poisť. – zvýšenie výdavkov o sumu 5 759,76  
10403 631001 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 375,00 Eur  
10403 632003 – pošt. a telek. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 024,00 Eur  
10403 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 135,00 Eur  
10403 637003 – propagácia, reklama, inzercia – zvýšenie výdavkov o sumu 530,00 Eur  
10403 637005 – špeciálne služby – zvýšenie výdavkov o sumu 140,00 Eur  
10403 637014 – stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 1 331,00 Eur  
10403 637027 – odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 1 528,00  
Zaradenie terénnej sociálnej práce do programového rozpočtu – program 13 (Sociálne služby),  
podprogram 5 (Terénna sociálna práca). 

8. 312001 – dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kult. dedičstva – zvýšenie príjmov o sumu 
1 000,00 Eur 
08209 633009 – nákup kníh do knižnice – zvýšenie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur  
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9. 312001 – dotácia zo ŠR na vojnové hroby – zvýšenie príjmov o sumu 94,00 Eur 
0840 635006 – oprava a údržba – zvýšenie výdavkov o sumu 94,00 Eur (podprogram 12.5) 

10. 312001 – dotácia zo ŠR na konanie volieb – zvýšenie príjmov o sumu 6 444,23 Eur 
0160 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 61,06 Eur (podprogram 15.3) 
0160 620 – odvody do poisť. – zvýšenie výdavkov o sumu 339,47 Eur (podprogram 15.3) 
0160 632003 – pošt. a telek. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 40,50 Eur (podprogram 15.3) 
0160 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 60,42 Eur (podprogram 15.3) 
0160 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 187,71 Eur (podprogram 15.3) 
0160 634001 – palivo, mazivá, oleje – zvýšenie výdavkov o sumu 21,30 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 23,50 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637012 – vrátenie nevyč. dotácie – zvýšenie výdavkov o sumu 73,75 Eur (podpr. 15.3) 
0160 637014 – stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 1 074,20 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637027 – odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 4 562,32 Eur 
(podprogram 15.3) 

11. 131B 453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – zvýšenie príjmov o sumu 23,67 Eur 
131B 01116 637018 – vrátenie príjmov minulých rokov – zvýšenie výdavkov o sumu 23,67 Eur 
(podprogram 15.1)  
 

OZ prijalo UZNESENIE č. 185/18/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za      
 

7. Cena Štefana Hozu 

 

Ing. Kotrady – komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport sa zaoberala návrhom na 

udelenie Ceny Štefana Hozu na rok 2012 a odporučila udeliť túto cenu  folklórnemu súboru 

Smižančanka, ktorá pôsobí v obci už 42 rokov. Súbor prezentuje miestne kultúrne dedičstvo v rámci 

Slovenska i za jeho hranicami a uchováva autentický folklór Smižian. 

Cena by bola FS Smižančanka oficiálne odovzdaná počas folklórnych slávnosti.  

p. Svetkovský – opýtal sa, či sú na cenu vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky 

Ing. Kotrady – cenu predstavuje ďakovný list a krištáľová váza, ktorú máme 

OZ prijalo UZNESENIE č. 186/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,  
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

8. Stavebné pozemky 

 

8.1.) Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/13 o výmere 158 m2 druh pozemku lesné 

pozemky v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. Rudolfovi Kukurovi 

a manž. Daniele Kukurovej, obaja bytom Staničná 760/12, Smižany 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 Smižany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Smižany.  

OZ prijalo UZNESENIE č. 187/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
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8.2.)  Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/13 o výmere 158 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. 
Rudolfovi Kukurovi a manž. Daniele Kukurovej, obaja bytom Staničná 760/12, Smižany na  rekreačné 
účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 792,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník pozemku zastavaného  
stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 188/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
8.3.)  Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/13 o výmere 158 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela  zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. 
Rudolfovi Kukurovi a manž. Daniele Kukurovej, obaja bytom Staničná 760/12,   Smižany  na  
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 792,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 189/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

9. Predĺženie nájmu 

 

Ing. Kotrady – po prerokovaní v obecnej rade bolo doporučené, aby sa predĺžil nájom:  

9.1.)  Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina  67/3, Smižany, p. Dorko  
Tomáš, P.Suržina 67/3, č. bytu 9, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu zo dňa 08.02.2002, končí 30. apríla 2012 a bude uzatvorený na 
dobu do 15.6.2012. Dodatok č.7 k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 190/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
9.2.)  Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ulici Rybníky   1479/20, 
Smižany,p. Holubová  Emília, Rybníky 1479/20, byt č. 1, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa  01.11. 2008, končí 30. apríla 2012  
a bude uzatvorený na dobu do 30.9.2013. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce.  
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 191/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                   
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti eurobus, a.s., Košice 

Ing. Dobšinská – správu dostali poslanci v materiáloch, chcela by som upozorniť na skutočnosti 

v položkách, ktoré boli predmetom kontroly : pohonné hmoty, mzdy a odpisy. Vznikli tam 
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nezrovnalosti. Po prerokovaní správy s vedením eurobusu a.s. KE sme došli k „záveru“ podpísaním 

záznamu z prerokovania „správy“.  Oprávnené ekonomické výdavky v roku 2011 neboli uznané 

a ponížené v položkách odpisy v sume 480,00 eur, iné režijné náklady o 21,00 eur a prevádzková 

réžia o 500,00 eur. To znamená, že celková dotácia zo strany obce  pre eurobus, a.s. Košice sa obci 

poníži o 1000,-Eur. Obec celkovo na miestnu hromadnú dopravu ( č. 4) vynaloží za kalendárny rok 

finančné prostriedky v celkovej výške 109 546,00 eur.  

p. Orinčáková – ako môže dôjsť k rozdielu na pohonných hmotách 1700,- Eur – ako eurobus, a.s. 

vypočítava spotrebu ? 

Ing. Dobšinská – eurobus, a.s. KE si účtuje pohonné hmoty podľa dohodnutých podmienok v zmluve 

to znamená podľa normospotreby. Normospotrebu ( základná spotreba + koeficienty) si prerátava 

podnik sám podľa skutočnej spotreby  a má to  spracované  vo vlastnej vnútornej smernici  zo dňa 

8.12.2008 s účinnosťou 1.1.2009. 

p. Svetkovský – odporúča odskúšať merače spotreby pohonných látok 

Mgr. Trošanová – konštatovala neúspešnosť revíznych kontrol na linke č. 4 (v r. 2010 počet kontrol 

193 – ani jedna úspešná, v r. 2011 – 149 kontrol – iba jedna úspešná) 

Ing. Dobšinská –  túto skutočnosť som opätovne pripomienkovala pri prerokovaní „správy o kontrole“ . 

Z tohto dôvodu je náklad vo výške 500,00 € v položke prevádzková réžia vyčíslený ako neoprávnený 

náklad. Generálny riaditeľ podniku eurobus a.s.KE  sa k tejto skutočnosti vyjadril, že revízori 

v podniku majú svoje opodstatnenie - majú preventívny účinok . V závere rokovania k tejto téme 

generálny riaditeľ navrhol, že  Eurobus a.s. KE a Závod SNV sú pripravení rokovať o inej forme 

kontroly. 

 

11.Diskusia 

 

Ing. Kotrady – máme pripravený návrh uznesenia na zmenu termínu zasadnutia OZ  z dňa 21.6.2012 

na deň 14. 6. 2012 a to  z dôvodu, že pripravované VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a jej 

úhradu musí byť 15 dní pred nadobudnutím platnosti zverejnené na úradnej tabuli.  

UZNESENIE č. 192/18/2012 
Zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 21.6.2012 na deň 14.6.2012. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

p. Koky – informoval sa kedy sa začne s inžinierskymi sieťami v rómskej osade 

Ing. Kotrady – zatiaľ na to neboli vyčlenené finančné prostriedky 

Mgr. Trošanová – na finančnej komisii sa tým zaoberali, ale kontrolou bolo zistené, že na Zelenej ul. 

na plynovú prípojku boli napojení 4 odberatelia 

Ing. Dobšinská – bolo by treba urobiť analýzu koľko domácností je  v rómskej osade napojených na 

už prevádzkovanú kanalizáciu  a koľko bude potencionálnych  užívateľov novej infraštruktúry. 

p. Mika – všetci sú napojení, platia stočné 

p. Orinčáková – na Panskom kruhu sa bude požadovať od občanov príspevok na jeden pozemok     

21 000,00. eur, tak isto by mali prispieť na inžinierske siete aj občania v rómskej osade. Ďalšia 

alternatíva je čerpať finančné prostriedky z eurofondov.  

p. Horváth – napísal p. Pollákovi ohľadne peňazí, zatiaľ nedostal odpoveď 

Ing. Kotrady – oslovíme Ing. Mirgu, splnomocnenca pre rómske komunity, či je nejaká možnosť 

dotácie, na najbližšom OZ budeme informovať  

Mgr. Vaško – výzva vyšla v marci, termín podania žiadosti je 18. 5.2012. Výška dotácie je od 500 do 

30 tis. Eur. 
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Ing. Kotrady – keď je taká možnosť, budeme na výzvu reagovať 

p. Husár – požiadal poslancov o schválenie kúpy nového dregera na meranie alkoholu (s výstupom 

pre tlačiareň), ktorý je po novelizácii zákona potrebný pri riešení priestupkov 

p. Hosa – upchatá rúra  ústiaca do potoka Brusník 

- opraviť hojdačky na detskom ihrisku na sídlisku 

- dohliadať na pracovníčky aktivačných prác, lepšie upratovať aj okolo kostola (ulomené konáre) 

- upozornil, že po daždi sa vytvára pri Tecsu kaluž (auta vynášajú bahno) a na vraky áut 

- opýtal sa, či má právo poslanec upozorniť, príp. uložiť pokutu majiteľovi psa za neupratanie 

exkrementov 

p. Vantroba – uložením kvetináčov za predajňou Jednota COOP (sídl. Za kaštieľom) sa zamedzilo 

parkovaniu 

p. Husár – OP cez dopravný inšpektorát zisťovala majiteľov vrakov áut, ktorých vyzvú na ich 

odstránenie. Ak tak neurobia, budú na ich náklady odtiahnuté. 

p. Grečko – právo kontrolovať majiteľov psov má obecná polícia 

- súhlasí so zakúpením dregera a odporúča častejšie kontroly požitia alkoholu u mladistvých 

- požiadal, aby aspoň jedenkrát do týždňa ráno stáli príslušníci obecnej polície na prechode pre 

chodcov  ul. Tatranská a Staničná – kvôli bezpečnosti detí 

p. Mika – požaduje, aby hliadka stála aj na Mlynskej ul. 

Ing. Ertlová – polícia by mala kontrolovať  aj zastavenie áut pri Železiarstve 

p. Husár – raz týždenne vysiela na križovatku hliadku OP doobeda 

Ing. Ertlová – zoznam majiteľov psov by mal byť zverejnený v Smižianskom hlásniku 

Ing. Kotrady – na školení bolo upozornené, že takýto zoznam kvôli ochrane osobných údajov nesmie 

byť zverejnený 

Ing. Ertlová – treba to preveriť. Navrhuje, aby v upratovacej čate jeden človek dostal nádobu na 

odpad sám a vyčlenil sa mu úsek, za upratovanie ktorého  bude zodpovedný. 

p. Pacák – informoval poslancov o nevyhovujúcom stave reštaurácie a chát Ihly, ktoré má 

v prenájme. Má záujem zrealizovať jej opravu, ale požaduje úľavu na nájomnom. 

p. Orinčáková – treba využiť finančné prostriedky, ktoré idú z nájmu a investovať ich do opravy 

- je potrebné čistiť chodník pred budovou obecnej polície 

p. Grečko – upozornil na neporiadok na ul. Bystrej 

p. Pacák – pýta sa na riešenie chát a reštaurácie Ihly 

Ing. Kotrady – ak zaplatíte nájom, následne obec uhradí za práce, ktoré vy vykonáte 

Ing. Malina – zničená strecha krupobitím by mala byť čiastočne uhradená poisťovňou 

 

Zvýšenie platu starostu obce 

Mgr. Trošanová – navrhla úpravu platu p. starostu, ktorý mal od 1.1.2011 schválený plat vo výške  

2001,-Eur/mesačne (priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok x koeficient 

2,60), t.j. najnižší plat, aký mohli poslanci schváliť na základe počtu obyvateľov v obci. Od 1.6.2011 

sa zákonom znižoval koeficient na 2,34 a plat vychádzal na 1800,-Eur/mesačne, tento sa valorizoval 

na 1840,-Eur/mesačne. Dáva návrh, aby sa starostov plat prepočítal koeficientom 10,90 a tým by sa 

zachoval približne taký, aký mal v januári 2011 a to 2044,-Eur/mesačne. Dôvodom úpravy platu je, že 

práce v obci pokračujú veľmi dobre, aj úrad pracuje dobre. Poslanci majú právomoc zvýšiť plat až 

o 70 %.  

Ing. Ertlová – neplnia sa uznesenia OZ  a neboli predložené správy, prečo sa neplnia tieto uznesenia. 

Ing. Zekucia na predchádzajúcom zastupiteľstve požiadal pána starostu aby k neplneným pripravil 

krátku správu presným termínom plnenia. Treba tie uznesenia najprv plniť a potom môžeme 

rozprávať o plate.  

Mgr. Vaško – súhlasí 
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Hlasovanie za zvýšenie platu starostu o 10,90 %, t.zn. na 2044,-Eur: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/zdržal sa, Ing. Mária Ertlová/proti, p. Miroslav Grečko/zdržal sa,  p. Jozef 
Svetkovský/proti, p. Miroslav Horváth/proti, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, Mgr. Ivan 
Vaško/proti 

 
Hlasovanie za zvýšenie platu starostu o 8,70 %, t.zn. na 2001,-Eur: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/zdržal sa, Ing. Mária Ertlová/proti, p. Miroslav Grečko/proti,  p. Jozef 
Svetkovský/zdržal sa, p. Miroslav Horváth/zdržal sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, Mgr. Ivan 
Vaško/proti 
 

Ing. Ertlová – sa informovala , či je poriešený  okap na obecnej polície, ktorý je vyústený do dvora 

cirkevnej školy 

Mgr. Trošanová – pozvala poslancov na akadémiu, ktorú pripravuje ZŠ Komenského a uskutoční sa 

dňa 11.5.2012 

Mgr. Vaško – na garážach pri železničnej stanici zateká zo strechy na múry, na stavebnej komisii 

navrhli riešenie 

Ing. Malina – sú to súkromné garáže 

Mgr. Vaško – napojenie na dažďovú kanalizáciu má urobiť obec 

-na Zelenej ul. priepust popod prístupovú cestu za mostom – riešenie: vybudovanie vpuste pred 

rúrou, aby sa nezosúvala zem a aby ju neupchávalo. Betónová rúra mala byť osadená popod cestu, 

ktorou traktory vychádzajú na pole, aby nekrižovali rigol. Na stavebnej komisii bolo navrhnuté 

riešenie, že sa na materiál poskytnú finančné prostriedky z údržby obce. 

p. Horváth – treba opraviť cestu za mostom 

 

Príspevok pre občanov – z položky „Sociálna výpomoc“ 

p. Svetkovský  – p. Jakubcová minulý rok požiadala obec o príspevok na zakúpenie domu  pre 

rehabilitačné stredisko PROAUSTIK, n.o. , ktoré navštevujú aj štyria obyvatelia Smižian. Nakoľko 

obec nemôže vkladať finančné prostriedky do cudzieho majetku , nebolo možné príspevok neziskovej 

organizácii poskytnúť. Sociálna a bytová komisia na základe opätovnej ústnej požiadavky pomôcť 

neziskovej organizácii navrhuje, poskytnúť jednorazový príspevok 33,30 Eur na osobu klientom  - 

občanom Smižian, ktorí toto zariadenie navštevujú. 

UZNESENIE č. 196/18/2012 
OZ schvaľuje jednorazový príspevok pre občanov Smižian navštevujúcich rehabilitačné stredisko 
PROAUSTIK, n.o. na Hutníckej ul. v Spišskej Novej Vsi, vo výške 33,30 Eur na osobu. Jedná sa 
o štyri osoby navštevujúce toto zariadenie.  
Prostriedky pôjdu z kapitoly rozpočtu obce Smižany – Sociálna výpomoc. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                   
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

Protipovodňové opatrenia  

p. Grečko – predniesol návrh, ktorý  prijala komisia životného prostredia a verejného poriadku,  na 

rozpočtové opatrenie č. 6 ; jedná sa  o vyčistenie potoka Brusník od evanjelického kostola po most ul. 

Smreková - pravý breh a koryto, kde je zemina zosunutá, resp. podľa potreby. Práce by mohla ak to 

je možné, zabezpečiť firma NO LIMIT, s.r.o, ktorá čistila Brusník minulý rok. 

 
UZNESENIE č. 193/18/2012 
OZ schvaľuje: 



16 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2012 

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.: 

- 04513 637004 – zimná údržba cestných komunikácií – zníženie výdavkov o sumu 
6 000,00 Eur (podprogram 7.1) 

- 0560 637004 – všeobecné služby (vyčistenie potoka Brusník) – zvýšenie výdavkov 
o sumu 6 000,00 Eur (podprogram 5.3) 

 

Finančné prostriedky budú použité v rámci protipovodňových opatrení na konkrétny účel a to 

vyčistenie potoka Brusník od evanjelického kostola po most ul. Smreková – pravý breh (smer          

ul. Tatranská k ihrisku) a koryto, kde je už zemina zosunutá, respektíve podľa potreby. 

Hlasovanie : 

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                    
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 

    

Mgr. Trošanová   – oboznámila poslancov s uznesením predloženým p. Grečkom : 

UZNESENIE č. 194/18/2012 
OZ schvaľuje na základe dohody predsedov komisií a dotknutej osoby, presun člena komisie 
životného prostredia a verejného poriadku do stavebnej komisie. Jedná sa o Ing. Vladimíra 
Andrássyho. 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Marcel Špener/zdržal sa, Jozef 
Koky/zdržal sa,  p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef 
Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

Ing. Ertlová navrhla uznesenie: 

UZNESENIE č. 195/18/2012 

OZ schvaľuje spôsob oznamovania termínov neplánovaných zasadaní OZ poslancom OZ tak, že 
obecný úrad oznámi termín každého neplánovaného zasadnutia OZ každému poslancovi zaslaním 
písomnej pozvánky a zároveň telefonicky a to do 24 hodín od vzniku potreby zvolať neplánované 
zasadanie OZ, najneskôr však do 24 hodín pred jeho začatím. 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Marcel Špener/zdržal sa, Jozef 
Koky/zdržal sa,  p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef 
Svetkovský/za, p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

Mgr. Vaško – predniesol ďalšie tri  návrhy uznesení: 

UZNESENIE č. 197/18/2012 

OZ ukladá obecnému úradu pripraviť riešenie a vyčísliť náklady na zjednanie nápravy na budove 
„Obecná polícia“. Výšku nákladov predložiť finančnej komisii na posúdenie. 
Termín: do 10.5.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,                   
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 
UZNESENIE č. 198/18/2012 
OZ ukladá obecnému úradu pripraviť riešenie a vyčísliť náklady na zjednanie nápravy na budove 
„garáže pri železničnej stanici“.  
Termín: do 10.5.2012 
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Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,                    
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
   
UZNESENIE č. 199/18/2012 
OZ ukladá obecnému úradu v rómskej osade na ul. Za mostom vybudovanie dažďovej vpuste pred 
jestvujúcim priepustom a osadenie betónovej rúry – priepustu, ako pokračovanie rigola od „Kejdy“.  
Termín: do 10.5.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,     
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za, p. Miroslav 
Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

p. Svetkovský -  zle viditeľná dopravná značka na ul. Mojmírovej  (pri rodinnom dome p.Frankoviča) 

- upozornil na zle nastavený rozhlas na ul. Hviezdoslavovej a Mojmírovej 

- na ul. Pribinovej nutnosť osadiť kôš na psie exkrementy  

Ing. Ertlová – informovala sa, či je už zakúpená plachta na vozík na prevoz truhly 

Ing. Dobšinská – mala by sa zabezpečiť nová informačná tabuľa na oznamy na cintoríne, nakoľko 

finančné prostriedky na ňu už boli vyčlenené 

Ing. Ertlová - na budúci rok urobiť celkový  prehľad o tom, kde je potrebné informačné tabule v obci 

vymeniť  

p. Svetkovský – navrhuje osadiť lavičky na cintoríne i pred kostolom 

 

12.Návrh uznesenia 

UZNESENIE č. 182/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 183/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 184/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 185/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 186/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 187/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 188/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 189/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
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UZNESENIE č. 190/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 191/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 192/ 18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 193/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 194/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 195/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 196/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 197/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 198/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 199/18/2012 
Hlasovanie : v texte 
 

Ing. Kotrady – dal na záver zahlasovať za všetky uznesenia :  

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za, Jozef Koky/za,   
p. Róbert Mika/za, Ing. Mária Ertlová/za, p. Miroslav Grečko/za,  p. Jozef Svetkovský/za,            
p. Miroslav Horváth/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za 
 

13.Záver 

V závere starosta obce poďakoval za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     
 
Mgr. Ľudmila Trošanová 
 
p. Miroslav Grečko 


