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Z á p i s n i c a 

z 19. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.6.2012 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   10 poslancov – viď prezenčná listina   
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Miroslav Malina – prednosta OcÚ 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce 
  p. Milan Husár – zástupca náčelníka OP Smižany 
      
Neprítomní :  - 
   
Hostia : JUDr. Miloš Tarageľ 

JUDr. Ján Dučák 
   

1. Otvorenie 
 

Vzdanie sa mandátu poslanca a osvedčenie náhradníka v 1.volebnom obvode 
V úvode Ing. Kotrady, starosta obce, privítal prítomných a informoval ich, že dňa  11.6.2012  sa  
poslankyňa  Ing. Mária Ertlová písomne vzdala poslaneckého mandátu.  V mene nás všetkých jej 
ďakujem za prácu v obecnom zastupiteľstve. Následne som písomne a telefonicky oslovil Ing. 
Vladimíra Andrassyho, PhD, pretože podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR 346/1990 Zb. o voľbách do 
samosprávy v znení neskorších predpisov; ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, 
nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 
hlasov vo volebnom obvode. Vo volebnom obvode č. 1 získal najväčší počet hlasov (611) ako 
náhradník získal Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Zároveň som ho pozval na dnešné zasadnutie. Ing. 
Adrasssy , PhD  mandát poslanca OZ prijal, ale z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa nemohol 
dnešného zasadnutia zúčastniť. Obecné zastupiteľstvo na dnešnom zasadnutí by malo osvedčiť, že 
sa stáva poslancom OZ. 
 
Nález Ústavného súdu SR 
  
Ing. Kotrady, starosta o náleze informoval aj na zasadnutí obecnej rady dňa 4.6.2012. V ten istý deň 
prišla aj výzva z advokátskej kancelárie, aby sme upustili od protiprávneho konania a zároveň výzva 
o začatie rokovania o mimosúdnej dohode. Prečítal celý list. 
Dňa 3.1.2012 som prevzal právne zastupovanie vo veci pána Jaroslav Šarišského, pre porušenie 
článku 46 ods. 1  a následne Ústavy SR a podľa čl. 6 ods. 1 z dôvodu o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd spojených s porušením základných práv podľa čl. 30 ods. 1 až 4 Ústavy SR. 
Na základe tejto skutočnosti bola podaná ústavná sťažnosť, kde boli vymedzené skutkové a právne 
dôvody tohto porušenia najmä Krajského súdu v Košiciach v konaní 7S/37/2011 ako aj postupom obce 
Smižany prostredníctvom klubu poslancov obecného zastupiteľstva. Ústavný súd SR v konaní 
4US92/2012-36 svojim rozhodnutím vo forme nálezu rozhodol, že základné právo   
pána Šarišského uvedené v  článku 46 ods. 1  a následne Ústavy SR a v čl. 6 ods. 1 z dôvodu 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd spojených s porušením základných práv uvedených v  
čl. 30 ods. 1 až 4 Ústavy SR porušené bolo a rozhodnutie Krajského súdu spis. značka 7S/37/2011 v 
celom rozsahu zrušil. Ústavný súd ďalej vyslovil, že KS súd je povinný sa v celom rozsahu pridržiavať 
právneho návrhu Ústavného súdu SR, ktorý je uvedený v čl. 2 tohto nálezu z uvedeného vyplýva,  že 
Krajský súd v Košiciach  nedostatočne zistil skutkový stav a rozhodnutie v merite veci považoval za 
predčasné. Okrem iného aj vyslovil právny názor, že aj keby môj klient bol v čase zloženia 
poslaneckého sľubu dňa 27.12.2010 zamestnancom obce, táto skutočnosť neovplyvňuje výkon 
verejnej funkcie, nakoľko sa v tomto období nekonalo zasadanie obecného zastupiteľstva a teda 
nemohlo dôjsť ku konfliktu záujmov.  
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Z vyššie uvedených skutočností vás vyzývam, aby ste s okamžitou platnosťou upustili od 
protiprávneho konania voči pánovi Jaroslavovi Šarišskému a umožnili mu riadne vykonávať mandát 
poslanca obecného zastupiteľstva obce Smižany. 
Nakoľko vykonaný protiprávny stav trvá takmer 18 mesiacov, týmto vás vyzývam aby ste v lehote 10 
dní predložili návrh na mimosúdne vysporiadanie nárokov môjho klienta voči obci Smižany. 
 
Okresná prokuratúra sa vyjadrila, že ak by obec postupovala inak, vzhľadom na právne stanovisko 
Ústavného súdu SR, konala by protiprávne. Taktiež poslanci dostali v materiáloch názor  JUDr. 
Tarageľa,  ktorý zastupuje obec Smižany v právnych záležitostiach.  
 
Starosta obce vyzval p. JUDr. Tarageľa, aby podal vysvetlenie k Nálezu Ústavného súdu SR. 
JUDr. Tarageľ – pôvodne mal taký istý názor na problém ako Krajský súd v Košiciach, aj obecné 
zastupiteľstvo - poslanci konali v dobrej viere, ale Ústavný súd SR sa pozerá na vec inými očami, nie 
z pohľadu bežného zákonodarstva. Ten sa vyjadril, že odňatie poslaneckého mandátu p. Jaroslavovi 
Šarišskému je protiprávne a protiústavne, pretože väčšiu váhu - právnu silu má právo byť zvolený, 
ako je právna úprava v zákone o obecnom zriadení o nezlučiteľnosti funkcie poslanca  a zároveň 
zamestnanca obce. Existujú dve možnosti: prvá – nechať, nech to rozhodne krajský súd a druhá – 
prehodnotiť vlastné rozhodnutia a zmeniť ich tak, ako je nález Ústavného súdu. Už 20 rokov robím 
pre obec, hájim jej záujmy. Tu z pohľadu obce záujem je, aby sme ďalej nekonali protiprávne a  
rozhodlo sa tak, aby sa naplnil Nález Ústavného súdu SR. 
Ústavný súd SR jednoznačne rozhodol, že protiprávne bol mandát odňatý p. Śarišskému. 
p. Grečko – Ústavný súd SR sa v Náleze opieral o ústavný zákon č. 357/2004, pýtal sa JUDr. 
Tarageľa, či aj poslanci OZ spadajú pod tento ústavný zákon  
JUDr. Tarageľ – všetci spadáme pod ústavné zákony. Ústavné zákony majú väčšiu silu ako obyčajné 
zákony. Ústavný súd SR je orgán, ktorý posudzuje nielen z pohľadu zákonodarstva bežného, ale aj či 
je dodržaná Ústava SR. Ústavné zákony sú nad bežným zákonodarstvom.  
p. Grečko – namieta preto, lebo čl. 2 Pôsobnosť ústavného zákona, ods. 1 pod písm. o – starosta 
obce, písm. p) ako o poslancoch mestských zastupiteľstiev a mestských zastupiteľstiev Bratislava 
a Košice a z toho vyplýva, že ak by boli posudzovaní podľa tohto zákona, tak poslanci OZ by boli 
povinní každý rok do 31.3. predkladať svoje majetkové priznanie i rodinných príslušníkov. Tu plynie 
pre zvoleného starostu alebo poslancov mestských poslancov a poslancov mestských zastupiteľstiev 
Košice a Bratislava lehota 30 dní, kedy si môžu vysporiadať bývalé zamestnanie na to chcel 
poukázať. 
JUDr. Tarageľ - zákon o obecnom zriadení stavia na rovnakú úroveň poslancov mestských 
zastupiteľstiev a obecných. Vaša polemika je polemika s Ústavným súdom SR. Je rozhodnuté - 
väčšiu silu má právo byť volený, ako je  nezlučiteľnosť: zamestnanec a poslanec.  
p. Grečko – iba sa pýtam, či poslanci OZ spadajú pod tento článok 
JUDr. Tarageľ – pod ústavný zákon určite áno 
p. Grečko – zákon o obecnom zastupiteľstve hovorí o tom, že osoba, ktorá je zvolená vo voľbách 
dňom, kedy skladá sľub a je zamestnancom obce, prichádza o mandát poslanca 
- v Ústavnom náleze sa dočítal, že „na 2. zasadnutí OZ dňa 22.1.2011,poslanec Miroslav Grečko dal 
na vedomie poslancom OZ Smižany, ako aj starostovi obce, že mandát poslanca st'ažovatel'ovi 
zanikol v zmysle § 11 ods. 2 pism. b) zák. c. 369/1990Zb.,nakol'ko v čase zlozenia sl'ubu bol 
st'ažovatel' v pracovnom pomere s obcou Smižany. Poslanec Miroslav Grečko požiadal st'ažovatel'a, 
aby opustil miesto vyhradené poslancom OZ Smižany a aby o prijatí akýchkol'vek uznesení do 
budúcnosti nehlasoval, nakol'ko sa nestal poslancom OZ Smižany. Obec Smižany o tejto skutočnosti 
oboznámila st'ažovatel'a písomným oznámením zo dňa 8. 3. 2011 ". Urobil doslovný prepis 
z videozáznamu 2. zasadnutia OZ, kde vôbec takéto slová nepadli. Pýtal sa, prečo na internetovej 
stránke obce nejde videozáznam z 2. OZ, ktorý ešte pred tromi týždňami išiel a prečítal časť 
doslovného prepisu z videozáznamu: 
 
Po prečítaní programu zasadnutia OZ starostom obce, p. starosta  sa opýtal prítomných poslancov či 
má niekto k predloženému programu pripomienky, chcel by niekto niečo dodať: 
- vystúpenie poslanca Miroslava Grečka, prečítanie listu o ukončení mandátu poslanca OZ 
Jaroslava Šarišského – viď. List, ktorý bol následne odovzdaný starostovi obce, ktorý ho osobne 
prevzal a obsah listu si prečítal   (čas videa - 2:28 odovzdaný list starostovi obce)  
– 3:06 sa p. starosta vyjadruje, že k tomu čo tu bolo predložené, nechcem sa rýchlo vyjadrovať, ale 
je tam určitý časový priestor na to, pokiaľ je určitý priestor nezlučiteľnosti funkcie, je to aj v prípade 



3 

 

starostu obce, pokiaľ je nezlučiteľnosť funkcie, tak je tam priestor na 30 dní na nápravu, samozrejme 
prešetríme to a ja by som poprosil poslancov, aby sa vyjadrovali k navrhovanému programu, nech sa 
páči Ing. Ertlová 
Vyjadrenie Ing. Márie Ertlovej – ten časový priestor je od volieb do zloženia poslaneckého sľubu. 
Tam je ten priestor, kde si zamestnanec môže tie svoje pracovné záležitosti upraviť, ale je to iba do 
zloženia sľubu, ak je v čase zloženia poslaneckého sľubu zamestnancom obce, automaticky mu 
zaniká mandát – ex lege 
Vyjadrenie Miroslava Grečka  - je to aj vo výklade zákona o obecnom zriadení, je to konzultované 
s MV SR, je to konzultované s viacerými nezávislými právnickými kanceláriami, je na Vás p. starosta, 
ako s tým naložíte 
p. starosta opätovne študuje list, ako aj zákon o OZ – zákon o OZ § 25 ods. 2  písm. h hovorí, že 
v prípadoch podľa § 11 ods. 2 – funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná so 
zamestnancom obce v ktorej bol zvolený, hovorím, že dáme si to preveriť, v tomto prípade je zrejmé, 
že p. poslanec Šarišský nebude môcť dnes hlasovať. Ďalej vyzval poslancov, aby uviedli pripomienky 
k programu OZ 
Poslanci a p. starosta sa ďalej vyjadrovali k programu schôdze, ako ak pozvaniu prípadného 
náhradníka poslanca OZ 

- Po schválení programu zasadnutia OZ čas videa 16:25 prihlásil sa p. Jaroslav Šarišský 
a pýta sa p. starostu:  „pán starosta môžem odísť, nemám tu právo, môžem odísť ?  

- p. starosta mu odpovedá – „môžeš pokiaľ sa rozhodneš, že je to dobrovoľné“ 

- p. Šarišský – „ja odchádzam dobrovoľne, ak nemám právo čo hlasovať, no tak nemám 
čo tu robiť “ 

- p. starosta – „túto vec musíme preveriť“ 

Po tomto p. Šarišský vstal a zo zasadnutia OZ odišiel.    
 
 p. Grečko  - sa vyjadril, že nie je ani zmienka v tomto prepise nie je, že on vyzval p. Šarišského, aby 
odišiel, ako dôkaz, že je to tak, môže si Krajský súd v Košiciach vyžiadať od obecného úradu  
videonahrávku zo zasadnutia OZ a má za to, že ten kto dával podnet na Ústavný súd, tak Ústavný 
súd zavádzal slovami   
Ing. Kotrady – v zákone o obecnom zriadení v § 11 – Obecné zastupiteľstvo, ods. 2 sa hovorí, že 
funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou: a)  starostu 

 b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. 
Nikde v zákone sa nehovorí, že dňom zloženia sľubu, nemôže byť poslanec zamestnancom obce.  
Nehovorí o poslancovi obecného zastupiteľstva, či mestského zastupiteľstva. Toto konštatuje aj 
Ústavný súd SR. V prípade, ak kandidát zloží sľub a stane sa poslancom, taktiež podľa Ústavy SR 
má 30 – dňovú lehotu na to, aby si pracovné náležitosti dal do poriadku. V prípade zloženia sľubu     
p. Šarišského, ktorý bol toho času zamestnancom obce, k porušeniu zákona nedošlo, pretože mal  
ústavné právo do 30 dní si veci vysporiadať. Keďže jemu už končil pracovný pomer a nemali sme ani 
zasadnutie OZ, nemohlo to ovplyvniť výkon jeho verejnej funkcie.   
p. Grečko – komentár k § 25 o obecnom zriadení :“ osobitné povinnosti vyplývajú aj poslancom 
z ústavného zákona 357/2007 – podľa tohto predpisu sú poslanci mestských zastupiteľstiev 
a mestských častí Bratislavy verejní funkcionári. Rešpektuje Nález Ústavného súdu SR, ale každý sa 
môže mýliť. Poslanci počkajú na stanovisko Krajského súdu. 
JUDr. Tarageľ – Ústavný súd SR vyslovil jednoznačný Nález. Krajský súd je týmto Nálezom viazaný, 
čiže ak by aj žalobu p. Šarišského zamietol (napr. z premeškania lehoty),  nič  to neznamená na veci, 
že Ústavný súd vyslovil právny názor, že p. Šarišský je poslanec a že mu bol protiprávne odňatý 
mandát. 
Ing. Kotrady – podľa Nálezu Ústavného súdu SR je poslancom OZ p. Šarišský. Písomne dal na 
vedomie p. Miroslavovi Horváthovi, že vzhľadom na Nález Ústavného súdu neprávoplatne zložil sľub 
poslanca OZ.  
Ing. Zekucia – na zasadnutí obecnej rady poslanci rozhodli, že počkajú na výrok  krajského súdu. 
Nechápe starostovu iniciatívu, ktorý nerešpektuje rozhodnutie OR. Upozorňuje nato, že program 
schválili taký, aký bol s tým, že počkajú na rozhodnutie krajského súdu. To znamená, keď nejdeme 
v súlade s programom, ktorý sme ešte neodsúhlasovali, tak nejdeme podľa toho čo je tu napísané. 
Žiada, aby sa šlo podľa programu a podľa uznesenia obecnej rady.  
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Ing. Kotrady – ako štatutár obce musel urobiť tieto kroky, aby v budúcnosti nebol napadnutý, že 
nerešpektoval Nález Ústavného súdu SR, ktorý vyslovil svoj právny názor. Nemení nič, čo bolo na 
OR, je to na rozhodnutí poslancov. 
Ing. Zekucia – poslanci trvajú na tom, aby bol dodržaný postup, ktorý odsúhlasila obecná rada a treba 
dať o tom hlasovať. 
p. Grečko – výrok každého rozhodnutia je smerodatný. Výrok hovorí o tom, že boli porušené v           
1. bode : základné ústavné práva p. J. Šarišského, v 2. bode : rozsudok Krajského súdu ruší a vracia 
na ďalšie konanie, v 3. bode hovorí, že Krajský súd je povinný vrátiť p. Šarišskému trovy konania, vo 
4. bode, že sťažnosti sa nevyhovuje – nevidí v tomto výroku ani zmienku, že sa má vrátiť naspäť do 
poslaneckých lavíc. 
JUDr. Tarageľ –že bol poslanecký mandát  p. Šarišskému  odňatý, toto je  1. bod Nálezu Ústavného 
súdu - porušené základné ústavné práva. 2. bod – sa zrušuje rozhodnutie Krajského súdu. Krajský 
súd musí rozhodnúť znova, ako keby to prvé neexistovalo.  
p. Grečko – až Krajský súd vydá nové právoplatné rozhodnutie, tak niet pochýb, že ho musíme 
rešpektovať. 
Mgr. Trošanová – v Náleze Ústavné súdu sa píše, že: „Vzhľadom na čl. 133 ústavy, podľa ktorého 
proti rozhodnutiu ústavného sudu nie je prípustný opravný prostriedok, nadobudne toto rozhodnutie 
právoplatnosť dňom jeho doručenia účastníkom konania.“ Keďže doručenie už prebehlo, podľa jej 
názoru je právoplatný. 
 
 
Ing. Kotrady, starosta obce predniesol návrh programu 19. zasadnutia OZ. 
 
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. Náčelník obecnej polície 

6. Záverečný účet obce za rok 2011 

7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

8. Zmluva o pripojovacom poplatku 

9. Predĺženie nájmu 

10. Rozpočtové opatrenie č. 7, 8, 9, 10 

11. Cena stavebných pozemkov na Panskom kruhu 

12. Stavebné pozemky 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012 

14. Diskusia 

15. Návrh uznesenia 

16. Záver 

Po prečítaní programu vyzval poslancov, či chcú v programe niečo zmeniť. 
p. Grečko – OR podala návrh, aby rozpočtové opatrenie č. 10 sa presúva na augustové rokovanie 
OZ. 
 
Hlasovanie za program: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za 
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2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Mgr. Miroslava Szitová, Ing. Ľudovít Novotný, p. Jozef Koky 
 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/za,  
p. Jozef Koky/zdržal sa, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za 
 
Overovatelia zápisnice:  
Ing. Štefan Zekucia, p. Marcel Špener 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/zdržal sa 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová  
 

3.  Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce vyzval 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  
 

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  

 
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 uliciIliašovskej 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 štandartné. 

- Vodorovné značenie pri Pošte smer Potraviny Beck....bude, ale je potrené riešiť situáciu 
ohľadom  dobudovania bezbariérového vstupu na tento  prechod. 

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; 
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- uznesenie je splnené; 
Vo Vestníku verejného obstarávania po číslom  70/2012Z je zverejnené: 11.4.2012Oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania 
Elektronická aukcia, sa uskutočnila dňa 13.6.2012 o 15tej hodine. 
Informácia  prednosta OcÚ. 
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 €. 
Plnenie uznesenia trvá 
 – bola podpísaná zmluva o kúpe pozemkov a bola zaslaná reštituentovi na podpis  
Informoval starosta obce 11.6.2012 na zasadnutí obecnej rady 
Uznesením č. 177/16/2012 – bolo schválené vecné bremeno v prospech oprávneného AST Ing. 
Špak.; 
Bola uzatvorená zmluva č. INE 047/2011 (.pdf), zo dňa 03.06.2011, platná od 03.06.2011 , 
zverejnená 06.06.2011, účinná od 07.06.2011  
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech stavby 
Obchodné centrum Smižany pre výstavbu inž. sietí. 
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 je vo vybavovaní. 
Dňa 28.4.2012 bola vykonaná obhliadka tribúny. Pri obhliadke boli prítomní: za TJ Slovan: p. Špener 

a p. Štrauch, za obecný úrad: RNDr. Kandrik. Obhliadka sa týkala zistenia technického stavu budovy 

po povodni resp. po oprave škôd spôsobených povodňou v roku 2010. Budova - šatne (hlavne 

v pravo od vchodu) a kancelária sú vlhké. V  budove je cítiť vlhkosť, steny sú narušené vlhkosťou , 

opravená omietka opadáva. Pán Štrauch uviedol, že v miestnostiach tvorí plieseň. Opäť zdôrazňujem 

potrebu zakúpenia odvlhčovačov. Cenové relácie sú: od 66,00 € do 200,00 € - odvlhčovače vhodne 

do malých priestorov ako sú šatne. Opatrenia väčšieho rozsahu je potrebné riešiť a plánovať pri 

tvorbe rozpočtu na rok 2013. 

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.  

 
Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 
18. zasadnutie OZ konané dňa 26.4.2012 
Uznesením č. 182-185/18/2012 – OZ schváli RO č. 2-5, ktoré boli zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 186/18/2012 – OZ schváliloudelenie ceny Štefana Hozu miestnemu folklórnemu súboru 
Smižančanka.  
Cena bola odovzdaná starostom obce na Smižiannskych folklórnych slávnostiach dňa 10.6.2012. 
Uznesením č. 187-189/18/2012 – OZ schváli zámer a predaj pozemku Ing. Kukurovi s manželkou pod 
chatou na Košiarnom briežku. Je podpísaná zmluva č.KZ 004/2012 (.pdf), zo dňa 30.05.2012, platná 
od 30.05.2012 , zverejnená 01.06.2012, účinná od 02.06.2012. 
Uznesením č. 190/18/2012 – OZ schválilo predlženie nájomnej zmluvy v byte na ul. P. Suržina  - p. 
Dorkovi do 15.6.2012. Dodatok č. 7 (.pdf) k zmluve č. NZ 043/2011 zo dňa 30.04.2012, platný od 
01.05.2012 do 15.06.2012, zverejnený 12.06.2012, účinný od 13.06.2012  
Uznesením č. 191/18/2012 – OZ schválilo predlženie nájomnej zmluvy v byte nižšieho štandardu p. 
Holubovej do 30.9.2013. 
Dodatok č. 3 (.pdf) k zmluve č. NZ 060/2011 zo dňa 30.04.2012, platný od 01.05.2012 do 30.09.2013, 
zverejnený 12.06.2012, účinný od 13.06.2012  
Uznesením č. 192/18/2012 – OZ schválilo zmenu termínu zasadnutia OZ na 14.6.2012 
Uznesením č. 193/18/2012 – OZ schválilo RO č. 6, ktoré bolo zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 194/18/2012 – OZ schválilo člena stavebnej komisie Ing. Vladimíra Andrássyiho.  
Uznesením č. 195/18/2012 – OZ schválilo spôsob oznamovania neplánovaného zasadnutia OZ 
poslancom – do 24 hodín od vzniku potreby zasadať, najneskôr 24 hod pred zasadnutím. 
Uznesením č. 196/18/2012 – OZ schválilo príspevok neziskovej organizácii PROAUSTIK SNV. 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/38/38288/zmluva_-_spak.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/62/62651/kz_004_ing.rudolf_kukura.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/63/63308/dorko_dodatok.pdf
http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:181/selectedId:272244
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/63/63309/holubova_dodatok.pdf
http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:181/selectedId:272479
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Uznesením č. 197/18/2012 – OZ uložilo obecnému úradu do 10.5.2012  riešiť a vyčísliť náklady na  
zvod dažďovej vody z obecnej polície, aby neústil na dvor cirkevnej školy. Výšku nákladov predložiť 
finančnej komisii. 
Plnenie uznesenia trvá. 
Uznesením č. 198/18/2012 – OZ uložilo obecnému úradu do 10.5.2012 pripraviť riešenie a vyčísliť 
náklady na zjednanie nápravy pri garážach – pri železničnej stanici. 
Plnenie uznesenia trvá. 
Uznesením č. 199/18/2012 – OZ uložilo obecnému úradu do 10.5.2012 vybudovať dažďovú vpusť 
a osadenej betónovej rúry- priepustu ako pokračovanie rigola. 
Plnenie uznesenia trvá. 
 

4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
Ing. Kotrady -  prebehla elektronická aukcia na stavebné úpravy  MŠ Ružová ul. Víťazom sa stala 
firma RES-STAV, s.r.o. Žilina. Požiadali sme verejného obstarávateľa, aby nám predložil všetky 
materiály, aby sme mohli podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Suma, s ktorou uchádzač vyhral 
je 221 tisíc Eur. 
- je podpísaná zmluva s reštituentom na predaj pozemkov na Panskom kruhu, dával sa vklad na 
kataster. Polovicu poplatku za vklad zaplatila obec a polovicu reštituent. Do 15 dní má byť vklad 
povolený a zapísaný na liste vlastníctva obce. Je podpísaná zmluva o vinkulácii finančných 
prostriedkov v Prima banke Slovensko, a.s., čiže keď budeme mať parcely zapísané na liste 
vlastníctva, následne predložíme do banky súhlas a banka uvoľní finančné prostriedky pre reštituenta. 
- dokončili sme námestie, prebehlo preberacie konanie, niektoré nedostatky musí dodávateľ odstrániť. 
Na základe našej žiadosti o platbu, boli na účet obce zaslané peniaze vo výške 569 034, 63 Eur, 
ktoré sme boli povinní do 7 dní zaplatiť dodávateľovi, vrátane nášho vkladu 29 958,36 Eur. Taktiež 
sme oznámili na Riadiaci orgán vyúčtovanie finančných prostriedkov. 
- firma NO LIMIT, s.r.o. vyčistila potok Brusník v sume 3 360 Eur, zrealizovala to pred termínom. 
Naviac upravili  breh a opravili po povodni vyplavené tvárnice . 
- uskutočnilo sa jednanie s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice, ohľadom elektrosietí 
v rómskej osade. E-mailom zaslali odpoveď, že budú realizovať elektrosiete začiatkom septembra, 
s podmienkou zaplatenia pripojovacieho poplatku 150,- Eur/1 stavebný pozemok. Na 38 stavebných 
pozemkov je to celková suma 5 700,- Eur. Obecná rada doporučila, aby si každý stavebník 
pripojovací poplatok zaplatil dopredu. Navrhujem bod  č. 8 Zmluvu o pripojovacom poplatku presunúť 
na augustové zasadnutie OZ.  
 

5. Náčelník obecnej polície 
Ing. Kotrady – v zmysle § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov bolo vypísané výberové konanie na náčelníka Obecnej polície 
v Smižanoch. V termíne do 21. mája 2012, ktorý bol stanovený ako termín podania prihlášok, sa 
prihlásili desiati uchádzači. Jeden uchádzač nesplnil podmienku v zmysle uverejneného oznámenia 
o výberovom konaní, ktoré stanovovalo viac ako päť rokov praxe v oblasti obecnej polície alebo 
Policajného zboru SR a výberová komisia ho vylúčila z výberového konania.  Výberová komisia 
doporučila deviatich uchádzačov pozvať na osobný pohovor, ktorý prebiehal v dňoch  30.-31.5.2012. 
Dňa 30.5.2012 jeden uchádzač osobne stiahol svoju prihlášku z výberového konania. Po skončení 
osobných pohovorov výberová komisia hodnotila uchádzačov – ich vzdelanie, prax, odpovede  
a následne určila víťaza  konania na funkciu - náčelník obecnej polície v Smižanoch, ktorým je   
JUDr. Ján Dučák.  Podľa zákona o obecnej polícii obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce 
vymenováva náčelníka obecnej polície.  
 
Zloženie sľubu náčelníka obecnej polície - JUDr. Jána Dučáka.  
JUDR. Ján Dučák po zložení sľubu poďakoval za prejavenú dôveru viesť Obecnú políciu 
v Smižanoch. 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 201/19/2012 
Na základe výberového konania a v súlade s § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov a čl. 2 písm. c) VZN č. 64 o obecnej polícii na návrh starostu obce 
vymenúva náčelníka Obecnej polície v Smižanoch – JUDr. Jána Dučáka.  
Pracovnú zmluvu od 1.8.2012 uzavrie starosta obce. 
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Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 200/19/2012 
- podľa § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov osvedčuje, že náhradník vo volebnom obvode č. 1   
Ing. Vladimír Andrassy, PhD.,  nar. 6.10.1971, bytom ul. Nová 194/7, 053 11 Smižany sa stal dňom 
14.6.2012 poslancom obecného zastupiteľstva v Smižanoch. 
Osvedčenie podpíše starosta obce. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za 
 

6. Záverečný účet obce za rok 2011 
Ing. Kotrady – poslanci dostali Záverečný účet obce za rok 2011 v materiáloch i s návrhom na 
uznesenie. K záverečnému účtu dáva stanovisko hlavná kontrolórka obce. 
Mgr. Szitová – poprosila o päťminútovú prestávku 
 
Hlasovanie za prestávku : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za 
 
Ing. Dobšinská – prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Smižany 
za rok 2011 
 
V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení v z.n.p., predkladám 
dňa 14. 06. 2012 obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce 
Smižany za rok 2011.Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu 
záverečného účtu Obce Smižany za rok 2011. Návrh záverečného účtu bol predložený na tzv. 
verejnú diskusiu dňa 29.5.2012 
Návrh záverečného účtu obce je v súlade s ustanoveniami § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si splnila 
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Zo stanoviska nezávislej audítorky k účtovnej 
závierke obce vyplýva, že táto poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie obce Smižany k 31.12.2011 a výsledku hospodárenia a peňažné toky za rok 
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. Na 
základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej uzávierky 
audítorka konštatuje , že nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by 
spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Ďalej audítorka konštatuje, že stav 
dlhu obce a návratných zdrojov je zhodná so stavom vykázaným v účtovnej uzávierke. 
Obecný úrad spracoval a predložil návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov podľa 
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavných kategórií. Oblasť plnenia rozpočtu výdavkov obec 
spracovala a predložila návrh záverečného účtu v programovej štruktúre: 15-tich programov,  
 
Údaje o plnení rozpočtu 
Finančné hospodárenie obce v roku 2011 sa malo riadiť schváleným rozpočtom v programovej 
štruktúre na rok 2011, ktorý bol prijatý uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Smižany č. 
13/4/2011 dňa 24.03.2011 ako vyrovnaný rozpočet podľa položiek.   Pre Obecné kultúrne centrum 
(PO obce) bol schválený príspevok v sume 103 000,00 € 
Schválený  rozpočet Obce Smižany bol v priebehu roka upravený na základe 22. uznesení obecného 
zastupiteľstva (rozpočtových opatrení- rozpis pozri záverečný účet). 
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Schválený rozpočet bol s prebytkom.....................................................216 842,89 € 
Upravený rozpočet bol s prebytkom .....................................................171 219,45 € 
Skutočné čerpanie k 31.12.2012 s prebytkom.........................................87 214,66 € 
 
Záväzky  - došlé faktúry neuhradené v roku 2011 k 31.12.2012 sú v sume: z hlavnej činnosti :        
132 813,94 €, z investičnej činnosti:  31 555,20 €; Spolu: ..................  164 369,14 € 
Z uvedeného je zrejmé, že prebytok zo skutočného čerpania, nám tieto záväzky nepokrýva. 
Decentralizačné dotácie na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v základnom školstve, 
na zabezpečenie originálnych kompetencií, má osobitný spôsob zapojenia do rozpočtu obce.     
Záverečný účet, premieta plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za prenesené činnosti v celom 
rozsahu. 
 
Výsledok hospodárenia 
Z celkovej účtovnej závierky obce za rok 2011 vyplýva prebytok hospodárenia v objeme 21 613,18 € 
Rozdiel príjmov a výdavkov ( = prebytok):.................................. 87 214,66 € € 
z prebytku sa vyčleňuje: v súlade s jeho vysporiadaním podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových 
pravidlách: 

- nevyčerpané príjmy ZŠ Komenského: ................................33 337,50 € 
- vrátky pre KŠÚ........................................................................ 320,49 € 
- nevyčerpaný zostatok transferu na ŠÚ...................................  341,90 € 
- prostriedky štátneho rozpočtu na vrátenie..............................     23,67€ 
- nepoužité prijaté účelové dary.............................................31 577,92 € 

potom prebytok rok 2011 je v konečnom vyčíslení....................21 613,18 € 
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 je súčasťou návrhu záverečného účtu. 
Finančné operácie 
príjmy z finanč. operácií     102 592,23 € 

- zostatok z prostriedkov z pred. roka....................................90 000,00 € 
dotácia na odstránenie následkov povodní 

- zostatok z prostriedkov z pred. roka....................................11 017,32 € 
ZŠ Komenského  

- zostatok z prostriedkov z pred. roka....................................  1 529,91 € 
školský úrad 

výdavky z finanč. operácií     331 808,46 € 
- splátky úverov eurofondy – rekonštrukcia ZŠ Komenského..................322 316,74 € 
- splátka úveru – štátny fond rozvoja bývania..............................................9 491,72 € 

Úroky bankám uhradené  v roku 2011: 64 044,21 € 
 
Rezervný fond 
Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov obec z prebytku hospodárenia nevytvára iné peňažné fondy -  iba rezervný 
fond. 
PS k  01.01.2011..........................................................................  9 577,69 €             
príjem  v r. 2011 (tvorba z prebytku hospodárenia ..................... 7 376,50 €                 
výdavky r. 2011 (čerpanie)................................................................   0,00 € 
KS k 31.12.2011..........................................................................16 954,19 € 
 
Vybrané pohľadávky z hlavnej činnosti: 

- popl. za komunálny odpad vzrástli: 
 rok 2008 ............ 91 436,50 € 
 rok 2009........... 109 202,58 € 
 rok 2010............122 469,78 €  
 rok 2011............132 438,32€ 

- daň z nehnuteľností právnických osôb-pohľadávky ostávajú cca na úrovni r. 2010 
 rok 2008 ..............1 665,11 € 
 rok 2009...............8 832,49 €  
 rok 2010...............3 562,31 € 
 rok 2011...............3 442,92 € 
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- daň z nehnuteľností fyzických osôb – pohľadávky stúpli 
 rok 2008.............. 9 473,04 € 
 rok 2009 ............11 791,65 € 
 rok 2010 ............11 651,21 €  
 rok 2011.............12 215,20 € 
 
Tak ako minulý rok konštatujem - pravidelné odsúhlasovanie stavu pohľadávok resp. zostatkov 
pohľadávkových účtov jednotlivými dlžníkmi,  by sa malo dostať do praxe s tým, že  sa zo strany 
finančného oddelenia budú pravidelne  navrhovať a realizovať účinné riešenia vymáhania pohľadávok 
hlavne za TKO a daň z nehnuteľností FO. 
 
Záväzky obce 
výška záväzkov  (účet 321) – neuhradené dodávateľské faktúry k 31.12.2011 168 528,83 € 

- z toho bežné výdavky ............................................................................ 132 813,94 € 
- z toho investiční kapitáloví výdavky .....................................................   31 555,20 € 
- podnikateľská činnosť............................................................................     4 159,69 € 

Konštatujem, že nenastali skutočnosti pre zavedenie ozdravného režimu alebo nútenej správy  (§ 19 
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov). 
 
Úverová zaťaženosť obce k 31.12.2011 

- dlhodobý úver splatný v roku 2021 ........................................1 759 274,55 € 
Suma ročných splátok dlhodobého úveru v roku  2011 je tak ako v roku 2010  0,00 € 
Úroky bankám uhradené  v roku 2011: ....................64 044,21 € ( v roku 2010:59 081,71 €) 
 
Konštatujem, že obidve hodnotené podmienky 25% z bežných príjmov nesmú byť prekročené 
splátky istiny úveru a celková istina úveru nesmie prekročiť 60% bežných príjmov minulého obdobia 
(tieto podmienky sú stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách),  boli v roku 2011 splnené, ale ak 
v prepočtoch zohľadníme transfery (dotácie): 1 335 263,76 € z bežných príjmov: 3 582 760,63 €, 
ktoré nám ovplyvňujú kritéria na možnosti úveru, t.j. započítavame ich do bežných príjmov, ale pri 
splácaní úveru už s touto sumou obec počítať nemôže, nakoľko sa jedná spravidla o prenesené 
kompetencie štátu a sú to finančné prostriedky prísne účelovo viazané (napr: aktivač. práce, staveb. 
úrad, hmotná núdza a i.), ďalej sa jedná o účelové dotácie štátu (napr: na  protipovodňové opatrenia – 
hrádzky v r. 2011),  alebo sa jedná o účelové dotácie na bežné výdavky (napr: na rekonštrukciu 
Kaštieľa) potom zákonom stanovené kritériá pre čerpanie úveru v r. 2012  a r. 2013 sú pod hranicou 
možností obce. 
 
Vzhľadom k tomu, že krytie úverovej zaťaženosti obce je v značnej miere podmienené reálnym 
vývojom očakávaných príjmov, akékoľvek ďalšie čerpanie úveru neodporúčam a to do času 
pokiaľ sa obec nedostane na hranicu 60tich % vlastných príjmov to znamená – kód zdroja 41 – 
podľa § 5 odst. 1 písm. a) b) c) d) f) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
ZÁVER 
Návrh záverečného účtu Obce Smižany za rok 2011 je spracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 16 zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 
predpísané náležitosti podľa § 16 odst. 5 citovaného zákona. 
Návrh záverečného účtu Obce Smižany za rok 2011 v zmysle § 9 odst. 2 zákona o obecnom zriadení 
a § 16 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 
dní spôsobom v obci obvyklým. 
Riadna účtovná závierka za rok 2011 a hospodárenie obce za rok 2011 v súlade s § 9 odst. 4 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli 
overené audítorom. 
S ohľadom na konštatovanie finančnej komisie a berúc v úvahu výrok nezávislej audítorky odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu Obce Smižany uzatvoriť prerokovanie predloženého návrhu záverečného 
účtu Obce Smižany za rok 2011 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad s prijatím 
nasledovných opatrení :   
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1. Dodržiavanie rozpočtu schváleného obecným zastupiteľstvom : 
1.1 dôsledná príprava rozpočtu  so stanovením priamej zodpovednosti zamestnancov za 

jednotlivé kapitoly, ktorí budú písomne upozorňovať ( starostu obce, obecnú radu a predsedu 
finančnej komisie) na nedostatok finančných prostriedkov vo významných položkách podľa  
ekonomickej klasifikácie, ktorá triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov podľa ich 
ekonomického charakteru na všetkých úrovniach príjmovej časti rozpočtu a na všetkých 
štyroch úrovniach výdavkovej časti rozpočtu podľa  ekonomickej klasifikácie: hlavné kategórie, 
kategórie, položky a podpoložky.  Odd. finančné pripraví starostovi obce návrh na určenie 
priamo zodpovedných zamestnancov podľa štruktúry programového rozpočtu. 

1.2 Verejné obstarávanie vo významných položkách bude dopredu  pripravené a predložené so 
všetkými podmienkami a s  navrhnutým zabezpečením finančného krytia obecnej rade. 

1.3 Každé verejné obstarávanie ( výzva i oznámenie, zápis o výsledku VO, oznámenie 
o uzatvorení zmluvy) , ktoré robí obec, RO i PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, bude 
aktuálne zverejnené na internetovej stránke obce. 

2. V podnikateľskej činnosti oblasť vodovod Čingov a v oblasť ČOV – hľadať a navrhovať 
riešenia v eliminovaní strát (predchádz. roky: rok 2010 :  - 9 225,45 €;  a  rok 2011: - 11 
268,68 €). 

3. Odporúčam riešiť  právny vzťah na pozemkoch obce v nezrovnalostiach zistených pri 
inventarizácii v roku 2011: 

- pozemky  pod budovami MŠ a ZŠ nie sú na LV; 
- parc. kde vlastníkom je na LV obec a užívateľom Slov. zväz záhradkárov; 
- LV č. 31 – nájomná zmluva s COOP; 
- LV č. 3328 – stavba evidovaná na pozemku Obce; 
- LV č. 2961 – stavba evidovaná na pozemku Obce; 
- nezaložený LV k parcelám č. 1323 a 1324; 

 
Mgr. Szitová, predsedníčka finančnej komisie  – predniesla stanovisko finančnej komisie a  
k Záverečnému účtu za rok 2011 
Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 23.5.2012 prerokovala záverečný účet obce v položkovej 
podobe a odporučila záverečný účet obce Smižany a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad 
s prijatím opatrení v počte 3 členov a schváliť s výhradou v počte 4 členov zo 7-mych prítomných 
členov a to z dôvodu, že sa prekročilo čerpanie rozpočtu za rok 2011 v položkách mzdy. (Toto 
stanovisko sme včera konzultovali aj na mimoriadnom zasadnutí obecnej rady). 
 
Ďalej finančná komisia odporúčala predsedníčke finančnej komisie opätovne prepočítať položku 
mzdy, nakoľko vedúca finančného oddelenia informovala komisiu, že rozpočet r. 2011 v položke 
mzdy VS bol obecným zastupiteľstvom  určený nižší, ako súčet platov zamestnancov pred 
schválením rozpočtu. Dostali sme informáciu, že rozpočet r. 2011 nepokrýva zákonné nároky 
zamestnancov a z tohto dôvodu bol rozpočet v roku 2011 v položke mzdy prekročený. 
Po včerajšom mimoriadnom zasadnutí Obecnej rady pri OZ u pána starostu sme prišli k záveru, že 
finančné prostriedky naplánované v rozpočte v roku 2011 v položkách mzdy boli a  sú v súlade so 
zákonným nárokom jednotlivých zamestnancov; 
 
Prepočítali sme platy VS v počte 18 pracovníkov, podľa jednotlivých oddelení pri zachovaní ochrany 
osobných údajov ( pán starosta čítal platové dekréty);  podľa platovej prílohy č. 1 k nariadeniu vlády 
t.j. základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, plus príplatok 
v zmysle § 7 odst. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v z.n.p. a príplatkov za riadenie §8 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. zastupiteľstva s podmienkou prijatia 
opatrení. Osobný príplatok je nenárokovou zložkou a ten prerozdeľuje starosta podľa finančných 
možností a možno ho priznať zamestnancom až do sumy, ktorá je v rozpočte schválená (VS) 
178 554,00 € to znamená, že pre 16tich zamestnancov je tento osobný príplatok cca 18 800,00 €. 
 
 
ZÁVER: 
S ohľadom na konštatovanie finančnej komisie a berúc v úvahu výrok nezávislej audítorky ako 
predsedníčka finančnej komisie odporúčam obecnému zastupiteľstvu Obce Smižany uzatvoriť 
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prerokovanie predloženého návrhu záverečného účtu Obce Smižany za rok 2011 podľa návrhu 
uznesenia a to bez výhrad s prijatím predložených opatrení. 

 
 OZ prijalo UZNESENIE č. 202/19/2012 

- záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie b e z  v ý h r a d. 
- prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách samosprávy vo výške 250 829,41 EUR použiť na vyrovnanie schodku z návratných zdrojov 
financovania v sume 229 216,23 EUR a zostatok v sume 21 613,18 EUR previesť do rezervného 
fondu obce  
- zisk z podnikateľskej činnosti v sume 24 600,32 EUR previesť na účet nerozdeleného  
zisku predchádzajúcich období  
-  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - stratu v sume 132 403,75 EUR previesť na  
účet nerozdeleného zisku  
- prebytok rozpočtu príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2011 v sume  
51,86 EUR ponechať príspevkovej organizácií na energie    
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za 
 

7.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
 
Ing. Kotrady – Východoslovenská distribučná a.s., Košice zrealizuje elektrosiete v rómskej osade pre 
38 stavebných pozemkov. V súlade s legislatívou žiadajú, aby pozemky boli vysporiadané vo 
vlastníctve obce a aby bolo na nich zriadené vecné bremeno, aby v budúcnosti neboli problémy 
s opravami sietí, nakoľko tieto sa v súčasnosti ukladajú do zeme.  
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 203/19/2012 
Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – umiestnenie podzemného el. 
vedenia a jeho príslušenstva, vstup a vjazd oprávneného VSD, a. s., Mlynská 31, Košice na parcely 
registra “C“ číslo: 1684/2 – orná pôda, 1688 – orná pôda, 1697/104 – zast. plochy, 1697/108 – zast. 
plochy, 1697/109 – orná pôda, 1698/1 – ostatné plochy vo výlučnom vlastníctve Obce Smižany. 
Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou “IBV Smižany – rómska osada, SO 04 Výstavba 
sekundárnych rozvodov el. energie vrátane prípojky a verejného osvetlenia.“ 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce.  
 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, Mgr. Ivan Vaško/za, 
Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel 
Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 

8. Zmluva o pripojovacom poplatku 
 
Ing. Kotrady – informácia pre poslancov OZ – jedná sa o pripojovací poplatok k elektrickej sieti v IBV 
rómska osada, kde OR odporučila,  aby si  pripojovací poplatok 150,- Eur na stavebný pozemok 
zaplatili stavebníci.  Po zaplatení by bola uzatvorená zmluva o pripojovacom poplatku 
s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice. Navrhujem tento bod presunúť na ďalšie zasadnutie 
OZ v auguste, aby sme dovtedy stavebníkov oslovili a pripravili s nimi potrebné doklady. 
 

9. Predĺženie nájmu 
 

9.1.) Predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte č.9  na ulici P. Suržina  67/3, Smižany, pre p. 

Tomáša Dorka do 31.8.2012. Platnosť dodatku č.7 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 08.2.2002, končí 

dňom 15. 6.2012. Nové dodatky k zmluve o nájme budú uzatvárané priebežne starostom obce, 
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ktorého OZ deleguje na uzatváranie týchto dodatkov, vždy na dobu 2 mesiace, ak budú nájomcom 

uhradené poplatky za  nájomné. 

p. Svetkovský – sociálna komisia tento prípad prerokovala a konštatovala, že ak by problémy 
s platbami za nájom pretrvávali je treba nájomcu upozorniť, že nájomná zmluva bude zrušená 
Ing. Kotrady – p. Dorková osobne oznámila, že finančná situácia v rodine sa zlepšila a že nájom budú 
uhrádzať v termíne 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 204/19/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 

10. Rozpočtové opatrenia č. 7, 8, 9,  
10.1.)  
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 205/19/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  7/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
1. 312001 9 2 – dotácia na školský úrad – zvýšenie príjmov o sumu 551,00 Eur  

09802 631001 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 30,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 94,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 30,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637001 – školenia – zvýšenie výdavkov o sumu 40,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 200,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637012 – poplatky – zvýšenie výdavkov o sumu 55,00 Eur (podprogram 9.7) 

2. 312001 09 – transfer z ÚPSVaR na chránené pracovisko (knižnica) – zvýšenie príjmov o sumu 
53,25 Eur 
08205 611 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 39,46 Eur (podprogram 11.2) 

08205 620 – odvody do ZP – zvýšenie výdavkov o sumu 3,95 Eur (podprogram 11.2) 

08205 625 – odvody do SP – zvýšenie výdavkov o sumu 9,84 Eur (podprogram 11.2) 

3. 312001 – transfer z ÚPSVaR na chránené pracovisko (obecná polícia) – zvýšenie prímov o sumu 
3 274,69 Eur 
0310 611 – mzdy – zvýšenie príjmov o sumu 3 301,50 Eur (podprogram 5.1) 

0310 623 – odvody do ZP – zvýšenie výdavkov o sumu 165,08 Eur (podprogram 5.1) 

0310 625 – odvody do SP – zvýšenie výdavkov o sumu 790,71 Eur (podprogram 5.1) 

4. 01116 637018 – vrátenie príjmov minulých období – zvýšenie výdavkov o sumu 300,00 Eur 
(podprogram 15.1) 
 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 
10.2.)  
OZ prijalo UZNESENIE č. 206/19/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  8/2012 
 
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.:  
 
1. 01116 642001 – dotácie občianskym združeniam – zníženie príjmov o sumu 100,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
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      01116 637003 – propagácia a reklama – zvýšenie výdavkov o sumu 100,00 Eur (podprogram 2.1) 

2. 0610 633006 – všeobecný materiál – zníženie príjmov o sumu 200,00 Eur (podprogram 14.1) 
0610 637005 – špeciálne služby – zvýšenie výdavkov o sumu 200,00 Eur (podprogram 14.1) 

3. 01116 633006 – všeobecný materiál – zníženie príjmov o sumu 150,00 Eur (podprogram 15.1) 
01116 634005 – parkovacie známky, poplatky – zvýšenie výdavkov o sumu 150,00 Eur 
(podprogram 15.1) 

4. Presun rozpočtových položiek 01116 637012, 0170 653001 na 0112 637012, 0112 653001. 

Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 
10.3.)  
OZ prijalo UZNESENIE č. 207/19/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  9/2012 
 
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.:  
 

1. 01116 635006 – údržba budov – zníženie výdavkov o sumu 2 065,00 Eur 
      01116 717003 – stavebné úpravy – zvýšenie výdavkov o sumu 2 065,00 Eur 

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

11. Cena stavebných pozemkov na Panskom kruhu 
 
Ing. Kotrady – poslanci dostali výpočet ceny za pozemky na Pánskom kruhu, taktiež výmery 
pozemkov, ako boli na nich financie narátané a zápisnicu zo stretnutia s obyvateľmi ul. Pribinovej. 
Obecná rada odporučila, aby pozemky obyvateľov ul. Pribinovej, ktorí ich majú  užívaní, aby bolo 
k nim pristupované ináč, ako pri predaji ostatných pozemkov. 12 pozemkov bolo vysporiadaných, 15 
nebolo vysporiadaných. O vysporiadanie požiadali v r. 1993, ale Slov. pozemkový fond im ich 
neodsúhlasil. Následne obec vstúpila so Slov. pozemkovým fondom do sporu, až to došlo do stavu, 
že  pozemky teraz prechádzajú od reštituenta na obec. Na obec prechádza zatiaľ iba 9 pozemkov, 
ďalších 6 by sa malo riešiť v druhej etape reštitúcie. OR doporučila, aby boli tieto pozemky predané 
obyvateľom v cene 6,-Eur/m2 (1,-Eur odvádzame DPH ). Ďalšie pozemky, na ktorých by mal vzniknúť 
stavebný pozemok by sa mali predávať vo vyššej cene – cena za pozemok + príspevok na inžinierske 
siete. Obyvatelia ul. Pribinova sa na stretnutí vyjadrili, že odkúpia pozemky iba tie, ktoré užívajú. Pán 
Svetkovský doručil kópiu geometrického plánu z r. 1993, ale zistili sme že parcely nie sú tak zapísané 
na katastrálnom úrade, ako sú uvedené v geometrickom pláne. Je potrebné urobiť geometrický plán 
rozdelenia tých 15  parciel, lebo v pôvodnom pláne boli vcelku.  
 
p. Svetkovský – každý občan z Pribinovej ul., užívateľ pozemkov, má vypracovaný znalecký posudok 
(1,29 Eur/m2) . Za záhrady, ktoré občania užívajú, obci platia daň. Pri určovaní ceny pozemku treba 
nájsť kompromis. 
Ing. Kotrady – o cene rozhodujú poslanci, bude sa to prejednávať ešte v stavebnej komisii.  
p. Orinčáková – navrhuje prešetriť nájom, overiť, koľko za pozemky občania platili, prejednať to na 
komisiách, obecnej rade, príp. poradiť sa s právnikom a jednať o cene stavebných pozemkov na 
ďalšom rokovaní OZ.  
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12. Stavebné pozemky 
 
12.1.)  Uzavretie nájomnej zmluvy medzi nájomcom - Obcou Smižany a prenajímateľmi - Štefanom 
Babíkom, bytom Štúrova 11, Smižany a Štefanom Markovičom, bytom E. M. Šoltésovej 15/11, 
Spišská Nová Ves, ktorej predmetom je prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 1357/6 – trvalé trávne 
porasty za Tomášovskou ulicou v spoluvlastníctve Štefana Babíka a Štefana Markoviča. Na tomto 
pozemku sa nachádza odvodňovací kanál o výmere 105 m2 vyústený do potoka Brusník. Doba nájmu 
bude do ukončenia realizácie stavby „Úprava potoka Brusník“, nájomné vo výške 
0,10 € /m2 /rok, nájomné celkom 10,50 € ročne. 

 Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
OZ prijalo UZNESENIE č. 208/19/2012 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 

13.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012 
 
Ing. Kotrady – plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadnutím OZ, 
poslanci ho dostali v materiáloch. 
Mgr. Trošanová – myslí si, že je zbytočné kontrolovať Kaštieľ od projektovej prípravy rekonštrukcie po 
zaradenie technického zhodnotenia do majetku obce, keď to kontrolovali pri žiadosti o platbu 
Ing. Kotrady – je to zbytočné kotrolovať; v Kaštieli prebehla hĺbková kontrola z Riadiaceho orgánu, 
ktorý kontroloval všetko aj fotodokumentáciu. Nevidím dôvod, aby tam tá kontrola bola. Kultúrny dom 
bol kontrolovaný predchádzajúcim kontrolórom a taktiež ho kontroloval aj Najvyšší kontrolný orgán. 
Kontroly by boli duplicitné. Odporúča zamerať sa na terajší stav, na kontrolu dokladov, aby bolo 
všetko v súlade so zákonom, ak príde kontrola, či už Správa finančnej kontroly, alebo Najvyšší 
kontrolný úrad, aby sme mali všetko v poriadku podľa toho čo nám určujú rozpočtové pravidlá. 
Ing. Dobšinská – ja by som k bodu  povedala len toľko, že pri predchádzajúcej kontrole OKC som 
v správe uviedla, že  po dohode s riaditeľkou OKC, že v kontrole majetku  budeme pokračovať 
v druhom polroku 2012 a to z toho dôvodu, že majetok bol schválený do správy OKC Smižany, ale  
majetok  nebol riadne označený a evidovaný bol čiastočne alebo vôbec. Na základe toho som navrhla 
túto kontrolu. Čo sa týka dodržiavania zákona o finančnej kontrole, pri vyžiadaní dokladov stále 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt predloží aj kontrolné zápisy z predchádzajúcich kontrol to znamená 
že nemôže dôjsť k duplicite kontrolovaných skutočností. 
Ing. Kotrady – kontrola z Riadiaceho orgánu kontrolovala všetok majetok, všetko sme museli 
dokladovať a tento majetok je tam riadne označený, pretože kontrolovali, či má také označenie ako 
predpisuje zmluva. Pokiaľ sme obstáli u nich, môj názor je, že je tozbytočné. 
 
Hlasovanie za návrh Mgr. Trošanovej, aby sme vypustili kontrolu Kaštieľa z Plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012 (návrh neprešiel). 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa, p. Alžbeta 
Orinčáková/proti, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, Mgr. Miroslava Szitová/proti, p. Miroslav Grečko/proti, p. 
Jozef Koky/za, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 
UZNESENIE č. 209/19/2012 
OZ prijalo „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012.“ 

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

14.  Diskusia 
 
p. Svetkovský –  na ul. Mojmírova ihličnany zakrývajú dopravnú značku Daj prednosť v jazde 
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- upozornil, že aj napriek oprave je na Mojmírovej ul. nefunkčný rozhlas  
- poprosil umiestniť kôš na exkrementy na ul. Pribinovú 
p. Špener – viaceré ulice nemajú koše - ale komu ten kôš umiestiť pred dom ? 
p. Orinčáková – kôš sa umiestni na verejné priestranstvo 
p. Mika – informoval sa, kedy sa budú realizovať opravy ciest v rómskej osade, hl. na ul. Poľnej 
Ing. Kotrady – hľadajú sa finančné prostriedky, možno ešte toho roku výjde výzva na inžinierske siete 
Ing. Malina – upozornil, že v rómskej osade nefunguje osvetlenie, zistilo sa, že  5 žiaroviek 
s tienidlami je prestrelených. Je nevyhnutné, aby poslanci z osady vplývali na občanov, aby zámerne 
neničili majetok 
- bola požiadavka likvidáciu hlodavcov. V osade sa pravidelne deratizuje, ale pokiaľ si občania 
nebudú udržiavať čistotu a poriadok, budú mať s hlodavcami problémy. 
p. Orinčáková – poprosila umiestniť odpadkové koše na Nám. M. Pajdušáka - pred lekárňou 
a k fontáne 
Ing. Dobšinská – kôš sa môže premiestniť z autobusovej zastávky na ul. Tatranskej sú tam tri 
Mgr. Trošanová – navrhuje použiť dlažbu z námestia na priestor za predajňou COOP Jednota na ul. 
Za kaštieľom, vytvoria sa tak nové parkovacie miesta pre obyvateľov sídliska 
Ing. Malina – treba vyčleniť na to peniaze 
Ing. Kotrady – môžeme urobiť prieskum trhu a zrealizovať to, ale poslanci musia vyčleniť peniaze 
p. Orinčáková -  potrebujú vedieť o akú sumu ide 
p. Svetkovský – upozornil na nutnosť oplotiť cintorín 
- na Štefánikovej ul. pri autobusovej zastávke nie je lavička na sedenie 
p. Grečko – navrhuje odstrániť poškodené zábradlie okolo parku pri kostole 
- zverejniť na webovej stránke obce poslednú zápisnicu z komisie životného prostredia a verejného 
poriadku 

- poďakoval p. Husárovi za výkon služby OP, zlepšila sa činnosť policajtov   

- pes obecnej polície skoro preskočil plot, zaujímal sa, kedy bol pes na preskúšanie služobnej činnosti 
p. Orinčáková – na poslednom OZ hovorili, že psa treba ohodnotiť a vyradiť ho 
Mgr. Vaško – opýtal sa v akom stave je rokovanie ohľadne prechodov pre chodcov pri reštaurácii 
Vyšná, zo sídliska smerom na ul. Ružovú a na trojuholníku sídlisko – ul. Slovenského raja 
Ing. Kotrady – Dopravný inšpektorát SNV požaduje pre vodorovné značenie pri Pošte smer Potraviny 
Beck  bezbariérový vstup na tento  prechod 
Mgr. Vaško – prechod sa môže umiestniť i k zmrzlinárni 
– opýtal sa či boli naplánované finančné prostriedky na údržbu, vyčistenie autobusovej zastávky  za 
podjazdom  
- zajtra sa odovzdáva 1. hokejbalové ihrisko v Spišských Vlachoch 
Ing. Zekucia – poukázal na nutnosť riešiť rekonštrukciu cesty a obrubníka na ul. Tatranskej  
Ing. Kotrady – prebehlo jednanie medzi Ing. Špakom a Správou ciest – dohoda, opravia cestu 
spoločne v najbližšej dobe 
p. Koky – upozornil na mláky na uliciach v v rómskej osade, je potrebné poriešiť kanalizáciu 
- v r. 2011 boli na opravu cesty vyčlenené finančné prostriedky, ktoré sa presunuli na protipovodňovú 
ochranu v obci  
Ing. Kotrady – kompetencia presunu finančných prostriedkov je iba na poslancoch OZ, je to kolektívny 
orgán, ktorý zvolili občania a tento rozhoduje o financiách. Starosta je štatutár, zastupuje obec 
navonok, ale nemôže rozhodovať o financiách. 
p. Koky – predložil starostovi uznesenie č. 33/6/2011 
Ing. Kotrady – p. Koky zle pochopil spomínané uznesenie, ktoré riešilo presun rozpočtovaných finanií 

z technickej vybavenosti k IBV v rómskej osade na protipovodňové opatrenia. Dotáciu sme nedostali, 

preto neboli peniaze na vykrytie realizácie IBV. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o presune vlastných  

finančných prostriedkov na protipovodňové opatrenia, na vyčistenie Brusníka. 

p. Orinčáková – oprava ul. Tatranskej bude riešená z finančných prostriedkov Tesca a majiteľa cesty 

p. Koky – cesty v osade sú zablatené  

Mgr. Trošanová – na Panskom kruhu musí stavebník prispieť na infraštruktúru 38,-Eur/m2 

p. Koky – obec nemala predávať pozemky, keď neurobila inžinierske siete 

Mgr. Vaško – 27 rokov čakali na urobenie cesty na Maši 

p. Šarišský – blato je obrovské, deti chodia do školy zablatené 
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Mgr. Trošanová – navrhuje, aby  obec zakúpila (napr. z položky Rozvoj obce) baner na informácie 

o kultúrnych akciách, výstavách v kaštieli napr. aj pre turistov 

p. Mika – predniesol požiadavku, že by chcel byť členom stavebnej komisie 

Hlasovanie za  zaradenie p. Miku do stavebnej komisie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 
p. Koky –požiadal o provizórne riešenie ul. Bystrá, Poľná  
 

15.  Návrh uznesenia 
 
UZNESENIE č. 200/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 201/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 202/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 203/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 204/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 205/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 206/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 207/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 208/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 209/19/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 210/19/2012 
- zabezpečiť, aby pracovníci (stáli zamestnanci, brigádnici aj pracovníci na aktivačnú činnosť), ktorí 
pracujú na miestnych komunikáciách prípadne okolo ciest II. triedy mali stále reflexné vesty 
a rukavice. 
Termín: stály; Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 
UZNESENIE č. 211/19/2012 
- zabezpečiť novú turistickú mapu v skrinke na ul. Tatranskej. 
Termín: 22.6.2012; Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : 
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Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
        
UZNESENIE č. 212/19/2012 
- zabezpečiť nové dosky na mostíku cez Brusník pre peších pri ihrisku. 
Termín: 22.6.2012; Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
           
UZNESENIE č. 213/19/2012 
- zabezpečiť údržbu mosta (očistiť a premaľovať) – kovovej časti pri ihrisku, na ul. Novej a na 
Tatranskej ul.,  na Iliašovskej ul. 
Termín: 30.09.2012; Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
        
UZNESENIE č. 214/19/2012 
- zverejniť na internetovej stránke obce a v Smižianskom hlásniku – list, vzdanie sa poslaneckého 
mandátu Ing. Márie Ertlovej 
Termín: 15.6.2012; Zodpovedný: prednosta OcÚ 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 
UZNESENIE č. 215/19/2012 
- ruší Uznesenie č. 196/18/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
             
Hlasovanie za Návrh uznesení : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 
Orinčáková/za, Mgr. Ivan Vaško/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, p. Róbert Mika/za 
 

16.  Záver 
 
 V závere zasadnutia p. starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial poslancom príjemnú 
dovolenku a ukončil rokovanie OZ. 
         Ing. Michal Kotrady   
                 starosta obce   
       
Overovatelia zápisnice :  
Ing. Štefan Zekucia 
 
 
p. Marcel Špener    


