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Z á p i s n i c a 

z 21. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.8.2012 /štvrtok/ 

o 16 °° 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 

                            JUDr. Ján Dučák – náčelník OP Smižany 

Neprítomní:       Mgr. Ivan Vaško - ospravedlnený 

                            Jozef Koky 

 

Hostia:                Ing. Peter Švač - projektant 

 

Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Vol'ba návrhovej komisie, overovatel'ov zápisnice a zapisovatel'ky 

3.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prac v obci 

5.   Začlenenie poslanca do komisii, OŠR a pridelenie ulíc 

6.   Dodatok č. 1 k VZN č. 94 

7.   Dodatok č. 3 k VZN  č. 85 

8.   Rozpočtové opatrenie c. 10, 11, 12, 13 

9.   Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2012 

10. Smernica o finančnej kontrole 

11. Stavebné pozemky 

12. Predĺženie nájmu v nájomných bytoch 

13. Diskusia 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

     Ing. Michal Kotrady, starosta obce, privítal prítomných na 21. zasadnutí OZ a oboznámil 

ich s programom, ktorým by sa malo rokovanie riadiť. 

     Po prečítaní programu vyzval poslancov, či chcú v programe niečo zmeniť. Keďže 

poslanci OZ nepreložili k programu rokovania žiadne pripomienky, starosta obce dal 

o programe hlasovať. 

 

Hlasovanie za program:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,          

Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

Starosta obce konštatoval, že prítomných je 8 poslancov a OZ je uznášania schopné. 

 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

Návrhová komisia: 
Mgr. Ľudmila Trošanová, Mgr. Miroslava Szitová, p. Miroslav Grečko 
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Hlasovanie:          

Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za,           

p. Alžbeta Orinčáková/za, Mgr. Miroslava Szitová/ zdržala sa, p. Miroslav Grečko/ zdržala sa,  

p. Róbert Mika/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Vladimír Andrassy, PhD., Ing. Štefan Zekucia 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa,             

p. Alžbeta Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert 

Mika/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./zdržal sa 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Daniela Valigurská 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla správu z kontroly plnenia 

uznesení. 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  

 

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; 

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 štandartné. 

3. Vodorovné značenie pri Pošte smer Potraviny Beck....bude, ale je potrebné riešiť 

situáciu ohľadom  dobudovania bezbariérového vstupu na tento  prechod. 

 

Uznesenie č. 143/13/2012 – OZ uložilo pripraviť investičný plán pre realizáciu chodníka na 

cintoríne a chodníka pri obecnej polícii smer k cirkevnej škole s použitím dlažby z námestia. 

Termín 31.1.2012, Zodpovedný prednosta OcÚ. 

- Uznesenie je vo vybavovaní. 
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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. 

 

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 prostriedkov v rozpočte 

obce trvá. Je potrebné hľadať iné možnosti financovania.  

 

Uznesením č. 197/18/2012 – OZ uložilo obecnému úradu  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. S pani riaditeľkou cirkevnej školy  sa jedná o poškodení zvodu 

(pri rekonštrukcii školy). 

 

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 sa nezrealizuje – zvod si budú majitelia garáží riešiť sami, nakoľko sa 

jedná o súkromné stavby. 

 

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. 

 

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 

19. zasadnutie OZ konané dňa 14.6.2012 

 

Uznesením č. 200/19/2012 – OZ osvedčilo náhradníka v volebnom obvode č.1, aby sa stal 

dňom 14.6.2012 poslancom v Smižanoch – Ing.  Vladimíra Andrassyho, PhD, (za Ing. Ertlovú 

Máriu). 

Uznesením č. 201/19/2012 – OZ na základe výberového konania vymenovalo za náčelníka 

Obecnej polície v Smižanoch JUDr. Jána Dučáka. Pracovná zmluva bola uzatvorená od 

1.8.2012. 

Uznesením č. 202/19/2012 – OZ  prijalo záverečný účet za rok 2011; bez výhrad s prijatými 

podmienkami. 

Uznesením č. 203/19/2012 – OZ schválilo uzavretie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena“ –umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva, vstup a vjazd 

VSD a.s. Košice na parcely obce. 

Plnenie uznesenia trvá – zmluva nie je zverejnená. 

Uznesením č. 204/19/2012 – OZ schválilo p. Dorkovi s manželkou predĺženie nájmu 

v nájomnom byte na ul. P. Suržina  67/3 v Smižanoch na dobu dvoch mesiacov opakovane 

s tým, že obecný úrad bude kontrolovať úhrady za nájom. Pokiaľ sa tieto nebudú realizovať 

pravidelne do splatnosti nájomného, nájomná zmluva sa nepredĺži.  

Uznesením č. 205/19/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 7/2012, ktoré bolo následne 

zapracované do rozpočtu obce. 

Uznesením č. 206/19/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 8/2012, ktoré bolo následne 

zapracované do rozpočtu obce. 

Uznesením č. 207/19/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 9/2012, ktoré bolo následne 

zapracované do rozpočtu obce. 
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Uznesením č. 208/19/2012 – OZ schválilo uzavretie nájomnej zmluvy obce s pánom 

Babikom bytom Štúrova 11, Smižany a pánom Markovičom bytom E.M.Šoltésovej 15/11 v 

SNV, ktorej predmetom je prenájom časti pozemku. Na ich pozemku sa nachádza 

odvodňovací kanál vyústený do Brusníka 

Plnenie uznesenia trvá – zmluva nie je zverejnená. 

Uznesením č. 209/19/2012 – OZ prijalo plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2012. 

Uznesením č. 210/19/2012 – OZ prijalo opatrenie, aby pracovníci ktorí pracujú na miestnych 

komunikáciách prípadne okolo ciest mali stále reflexné vesty a rukavice. 

Plnenie uznesenia je stále.  

Informácia na zasadnutí obecnej rady (8.8.2012) daná prednostom OcÚ – zamestnanci sú 

vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami v súlade s podmienkami v ktorých pracujú. 

Uznesením č. 211/19/2012 – OZ prijalo opatrenie – zabezpečiť turistickú mapu na ul. 

Tatranskej 

Uznesenie sa plní – mapa pri novinovom stánku  je vymenená; pri pošte bude vymenená, keď 

sa nájde vhodný formát. Informácia prednosta OcÚ. 

Uznesením č. 212/19/2012 – OZ prijalo opatrenie  - zabezpečiť nové dosky na mostíku cez 

Brusník pre peších pri ihrisku s termínom do 22.6.2012. 

Plnenie uznesenia trvá. 

Uznesením č. 213/19/2012 – OZ prijalo opatrenie – zabezpečiť údržbu mosta pri ihrisku na 

ul. Novej, na Tatranskej ulici a na Iliašovskej ulici s termínom do 30.9.2012 

Plnenie uznesenia trvá. 

Pri plnení uznesenia upozorňujem na poškodenie zábradlia na moste na ulici Smrekovej. 

Poškodená časť mosta tyč  - je ohnutá smerom k mostíku pre peších a je nebezpečná hlavne 

pre deti. Obecný úrad v rámci údržby zabezpečí opravu poškodenej časti mosta – informácia 

prednosta OcÚ. 

Uznesením č. 214/19/2012 – OZ žiadalo so súhlasom Ing. Ertlovej zverejniť na internet. 

stránke obce a v Smižianskom hlásniku list, vzdanie sa poslaneckého mandátu. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesením č. 215/19/2012 – OZ zrušilo uznesenie č. 196/18/2012. 

 

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 

20. zasadnutie OZ konané dňa 27.6.2012 

 

Uznesením č. 216/20/2012 – OZ potvrdilo zloženie sľubu poslanca Ing. Vladimíra 

Andrassyho, PhD. 

Uznesením č. 217/20/2012 – OZ schválilo uzavretie zmluvy medzi obcou a vlastníkom 

pozemkov na „Panskom kruhu“ – o výmere 36 043 m² v celkovej sume 180 215,00 €. 

Dodatok zmluvy bol podpísaný starostom obce 27.6.2012 a je zverejnený na internetovej 

stránke obce. 

 

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

 

Ing. Kotrady –  chcel by som nadviazať na uznesenie č. 180/16/2012. Obecnú radu som 

informoval, že Ministerstvo životného prostredia SR vypísalo výzvu na rozšírenie vodovodu 

a kanalizačnej siete s tým, že sú tam stanovené určité podmienky.  Obecnou  radou bola 

uložená úloha, žiadať finančné prostriedky na rozšírenie vodovodu a kanalizácie na Panskom 

kruhu. V čase, keď sa konali Spišské trhy, bolo rokovanie s ministrom pôdohospodárstva 

a ministrom životného  prostredia. Minister ŽP reagoval aj na otázku inžinierskych sietí 

s tým, že pokiaľ bude obec úspešná a dostane dotácie, musí to zrealizovať do konca roka 

2013. Hovoril, že zrejme pristúpia k takej alternatíve, že budú schvaľovať viac  žiadostí s 
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menším objemom dotácií. Na panskom kruhu je potrebný pomerne veľký objem finančných 

prostriedkov na realizáciu vodovodu a kanalizačnej siete a určite  sa to  nedá  zrealizovať do 

jedného roka. Navrhujem,  aby sme skúsili podať žiadosť na inžinierske siete v Rómskej 

osade. Máme tam projekt a  výber dodávateľa. Je potrebné len podať žiadosť. Možno, že by 

sme boli úspešní a mohli by sme to začať realizovať. Čiže to je jedna z možnosti, ako získať 

dotáciu na inžinierske siete. Budúci rok pokiaľ by sme realizovali na Panskom kruhu 

inžinierske siete, budeme sa tiež uchádzať o dotácie. Ak by nám schválili menšiu čiastku, tak 

by nás zaviazali, že musíme preinvestovať najprv vlastné investičné prostriedky v tom 

vysokom objeme, až následne by sme mohli čerpať dotáciu. 

- 3.7.2012  bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom na rekonštrukciu MŠ ul. Ružová. 

Dodávateľ bol upozornený na to, že stavebné práce môže realizovať len počas prázdnin t.j. 

v mesiacoch júl a august 2012. 18.7.2012 sme zvolali kontrolný deň, na ktorý boli pozvaní aj 

poslanci OZ. Vyskytol sa problém, pretože projektant nezahrnul do projektu odstránenie 

azbestocementových priečok. So súhlasom prítomných poslancov OZ bol požiadaný 

dodávateľ, aby vyčíslil práce naviac. Dodávateľ vyčíslil práce naviac vo výške približne 

15 000,- Eur. Po pripomienkovaní, že niektoré práce, ktoré vyčíslil na viac už boli zahrnuté 

v projekte, bola suma znížená na 8 000,- Eur. Poslanci taktiež rozhodli, aby ležaté rozvody 

ústredného kúrenia boli nahradené novými. Projektant zahrnul do projektu len výmenu 

radiátorov. Poslanci prítomní na kontrolnom rozhodli, že financie za práce na viac, ktoré mali 

byť zahrnuté v projekte,  sa budú uplatňovať u projektanta. Azbestocementové priečky sa 

odstraňovali do polovice augusta 2012.  20.8.2012 bol zvolaný kontrolný deň, pretože firma 

RESTAV SK s.r.o. Žilina, ktorá bola úspešným uchádzačom, na realizáciu stavebných prác 

nenastúpila. Keď sa volalo konateľom firmy alebo nedvíhali telefóny, alebo sľúbili, že 

robotníci nastúpia do práce na ďalší deň, ale sa tak nestalo. 20.8.2012 pri rozhovore 

s konateľom spoločnosti, s  ktorým sa podpisovala zmluva nám bolo oznámené, že medzi 

12,00 hod.– 13,00 hod. nám posielali časový a finančný harmonogram prác. Poslali  až dnes 

o 11,00 hod. len časový harmonogram prác. Sľúbili, že zajtra prinesú finančný harmonogram. 

Tvrdili, že 21.8.2012 o 9,00 hod. nastúpia do práce robotníci, ale nik nenastúpil. Rozprávali 

sme s firmou, ktorá mala nastúpiť na vykonávanie prác. Dozvedeli sme sa, že radi by nastúpili 

na vykonávanie prác, ale nemajú podpísanú zmluvu s firmou RESTAV SK s.r.o. Žilina 

a nemajú dohodnuté žiadne podmienky. S firmou RESTAV SK s.r.o. Žilina má problém aj 

mesto Prešov. 

- 20.8.2012 bola porada s riaditeľkami ZŠ ul. Komenského a MŠ ul. Ružová a zamestnancami 

MŠ, pretože sa blíži začiatok školského roka a do MŠ ul. Ružová je prihlásených 109 detí. Je 

prijaté také predbežné opatrenie, že v jednom pavilóne v MŠ, ktorý je funkčný, budú 2 triedy 

menších detí a 2 triedy s väčšími deťmi budú v ZŠ ul. Komenského. 22.8.2012 je dohodnuté 

jednanie s hygienou, ktorej chceme vysvetliť situáciu, aby nám povolili takúto prevádzku MŠ. 

Školskú inšpekciu  požiadame o súhlas zvýšiť počet detí v triedach. 

- pripravuje sa podujatie k 100. výročiu narodenia kpt. Jána Nálepku v spolupráci s Ústrednou 

radou Slovenských protifašistických bojovníkov v Bratislave. Prebehli rokovania aj v Spišskej 

Novej Vsi. Ústredná rada dostala finančné prostriedky na organizovanie tohto podujatia. 

Organizujú  výstavu v ukrajinskom meste Kyjev aj v našom národopisnom múzeu a 

zabezpečujú medzinárodnú konferenciu v spolupráci s našou obcou a obecným kultúrnym 

centrom, ktorá by sa mala uskutočniť v Kaštieli. Konferencia sa bude konať 19.9. - 20.9.2012, 

kedy bude otvorená aj výstava v národopisnom múzeu.  8.9.2012 bude v Spišskej Novej Vsi 

letecký deň, na ktorý obec finančne prispeje s tým, že spropagujú našu obec a 100. výročie 

narodenia kpt. Jána Nálepku. Dňa 30.9. sa uskutoční v priestoroch  národopisného múzea 

podujatie, na ktorom budú ukážky z bojov 2. svetovej vojny. Na tieto podujatia sú pripravené 

rozpočtové opatrenia, ktoré by sa mali na dnešnom zasadnutí OZ schváliť. 

Mgr. Szitová -  v Prešove o akú stavbu ide, ako dlho majú s nimi podpísanú zmluvu? 
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Ing. Kotrady – v Prešove sa jedná o rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska na 

materskú školu, poslali nám aj zopár záberov, majú to ešte v horšom stave ako my. Na 

realizáciu stavby nenastúpili. Predložili im harmonogram časový a finančný, s ktorým 

nesúhlasili a majú ho doplniť. Poprosili sme ich, že ak budú mať nejaké nové informácie, aby 

nás s nimi oboznámili. 

Rekonštrukcia MŠ je rozložená na viac rokov. Na obecnej rade sa rozhodlo, že sa začne 

s rekonštrukciu prvého pavilónu, aj keď oni chceli rekonštruovať oba pavilóny. Obecná rada 

rozhodla správne, lebo dnes by sme nemali funkčný ani jeden pavilón. 

Mgr. Trošanová – mali poslať časový harmonogram. Chcem sa spýtať Ing. Baginovej, aká je 

situácia? 

Ing. Baginová – časový harmonogram zaslali, ale je nekompletný. Je tam veľa nedostatkov, 

ktoré som ihneď pripomienkovala. 

Ing. Švač –  bolo tu hovorené o prácach na viac. Hlavne sa hovorí o kúrení, pri ktorom neboli 

riešené ležaté rozvody. Projekt bol riešený tak, ako sme sa dohodli. Na obecnom úrade sme 

dohodli nejaký postup a teraz  hovoríte, že ležaté rozvody ste požadovali riešiť a že neboli 

riešené. Nie je to prvý prípad. Veľa škôl bolo riešených tak, že sa vymenili  radiátory a kotly 

a funguje to ďalej. Projekt je v podstate dobrý. Nevidím dôvod, prečo by ste mali 

u projektanta uplatňovať náhradu škody. To nie je škoda. Sú to len práce naviac, keď chcete 

urobiť ležaté rozvody. V prvom rade je potrebné zmeniť projekt, pretože projekt je taký, aký 

je a je platný. Musíte nás osloviť, aby sme tento projekt zmenili a potom môžeme riešiť 

rozvody. 

Ing. Kotrady -  my sme dali projektantovi za úlohu, aby vyriešil ústredné kúrenie. Keď sme  

boli na kontrolnom dni l8.7.2012 bolo nám povedané, že pokiaľ ostanú ležaté rozvody 

a vymeníme len radiátory, dochádza k  zníženiu životnosti radiátorov. My sme  nežiadali  

výmenu radiátorov, ale sme  žiadali riešenie ústredného kúrenia. Čo sa týka ústredného 

kúrenia neviem o tom, že by s nami bolo o tom jednané. Jediné stretnutie, ktoré bolo na OcÚ  

a zvolali sme ho my bolo, aby sa riešila kanalizačná prípojka z  pavilónu, s ktorou máme 

sústavne problémy. Projektant nijaké iné stretnutia s OcÚ nezvolal. 

Ing. Švač –   zvážil som, že tieto rozvody ostanú. Rozvody boli v kanáloch. My sme tie  

kanály otvorili a zistili sme, že sú rúrky v poriadku. Aj v rámci šetrenia finančných 

prostriedkov sa rozhodlo, že sa nebudú meniť rozvody, ale len radiátory a  kotly. Vy ste 

nemali požiadavku, že chcete komplexne riešiť a vymeniť všetko. Bolo na projektantovi, ako 

rozhodne a ten rozhodol tak. Projekt je vypracovaný a je funkčný. Ak chcete, môžete 

požiadať projektanta, aby  riešil kúrenie s tým, že sa vymenia rozvody. 

Ing. Kotrady -  my sme takú požiadavku na Vás mali. Výmena radiátorov nie je rekonštrukcia 

ústredného kúrenia. K 15.6.2012 ste nám  odovzdali projekt a tieto veci neboli s nami 

konzultované. 

Ing. Andrassy, PhD. – sú vyčíslené náklady na ležaté rozvody? 

Ing. Švač –  bolo nám oznámené, že to chcete riešiť cez dodávateľa. Keby OcÚ požiadal, aby 

sme vyčíslili práce naviac, tak my to vyčíslime. Je potrebné o to požiadať projektanta. 

p. Orinčáková – máme vyčíslené od dodávateľa náklady, môžeme ich vidieť? 

Ing. Kotrady – od dodávateľa sú vyčíslené náklady, my sme vychádzali z toho, čo nám dal 

dodávateľ. 

Ing. Baginová -  je bežné, že ak sa ukážu práce naviac, tak ich vyčísľuje dodávateľ a môžem 

ich ukázať, ako boli vyčíslené. 

p. Maliňaková -  čo urobíme, ak firma nedodrží časový harmonogram prác? 

Ing. Kotrady - zatiaľ budeme jednať s firmou a pokiaľ budú k tomu pristupovať seriózne, za 

mesiac, mesiac a pol by to malo byť zrealizované. V pondelok by mal prísť konateľ firmy, 

budeme s nim jednať.  
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p. Svetkovský -   nie som stavbár, ale keď som videl rekonštrukciu MŠ, neverím, že to stihnú 

do Vianoc. 

Ing. Novotný – odpoveď p. riaditeľke Maliňakovej nie je jednoduchá. Osobne si myslím, že 

v prvom rade je potrebné rokovať s firmou. Sú aj iné možné právne a legislatívne postupy, ale 

nastanú prieťahy v obštrukcii a nebude to o mesiaci, polroku, roku, ale o 5 rokoch. 

Ing. Kotrady -  čo sa týka časového harmonogramu mesiac - mesiac a pol, vychádzame z toho 

čo nám povedala firma, ktorá by to mala realizovať. Oni sa vyjadrili, do kedy by boli schopní 

to dať do prevádzky z tohto stavu. 

Bc. Erbnová -  chcem prosiť  poslancov a OcÚ, aby dali  vyjadrenie na internetovú stránku 

obce a informovali rodičov o situácii, aby sa nestalo, že nám deti k 1.9.2012 odídu do iných 

škôl a školských zaradení. Aby uistili rodičov, že škôlka je zabezpečená v krízovom režime 

a nedochádzalo k dezinformáciám medzi rodičmi a občanmi. K 15.09.2012 sa do hlásenia 

uvádza počet detí a ovplyvní to rozpočet na budúci rok. 

Ing. Kotrady – je potrebné urobiť všetko preto, aby rodičia nebrali deti preč. My budeme 

robiť všetko, čo je v našich silách. 

p. Petríková – prečo sa firma osobne nenavštívila, keď robotníci 2 týždne nenastúpili na 

stavbu. Veď Žilina nie je tak ďaleko. Priamo tam si zistiť renomé firmy. 

Ing. Kotrady -  v utorok som bol v Žiline, chcel sa stretnúť s konateľmi. Volali sme si ešte 

o 8,00 hod. ráno, kedy mi bolo povedané, že odchádzajú do Prešova na stavbu. Po ceste 

naspäť sa mali zastaviť o 14,00 hod. v Smižanoch. Potom volali, že budú meškať, že prídu na 

15,00 hod. O 15,00 hod. sa zastavili. Ak sa na niečom  dohodnú,  na druhý deň  to už neplatí. 

Je s nimi ťažké jednanie. 

Mgr. Trošanová – teraz sa nám ukazuje, že najnižšia cena, na ktorej sme bazírovali, nie je to 

najlepšie pre obec. Mali by sme si uvedomiť, že nie je dobré vždy trvať na najnižšej cene. 

Ing. Andrassy, PhD. -  iná zákonná možnosť, ako určiť cenu a dodávateľa stavby neexistuje. 

Záleží na tom, ako je vyhlásené verejné obstarávanie. V zmluve je jasne napísané, že 

objednávateľ je oprávnený uplatniť si 10 % zmluvnú pokutu z celkovej ceny diela, ak nebude 

dielo včas a riadne zhotovené a odovzdané. Chcem sa opýtať, či je spracovaný nejaký časový 

harmonogram, ktorý by mal byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Ak nechceme 

strácať čas, je potrebné osloviť právnika na riešenie zrušenia danej zmluvy. Pre nás sú to 

výdaje 0,- Eur, maximálne strata 2 mesiacov a bude potrebné vyhlásiť nové verejné 

obstarávanie. Nájsť v zmluve také veci, na základe ktorých by bolo možné zmluvu 

vypovedať. Navrhujem buď pokračovať ďalej tak, že sa p. starosta s nimi dohodne, alebo 

žiadať v čo najkratšom čase odstúpenie od zmluvy. 

Ing. Novotný -  proces rozviazania zmluvného vzťahu nebude jednoduchý. Nové obstarávanie 

môže priniesť to isté. Zákon o verejnom obstarávaní je viazaný na cenu. 

p. Orinčáková – mali by sme sa dohodnúť, čo bude ďalej 

Ing. Kotrady – konateľ spoločnosti prisľúbil, že príde v pondelok 

p. Orinčáková – navrhovala zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, zaslať písomnú pozvánku 

konateľovi, aby bol doklad v prípade rozviazania zmluvy. Pri telefonátoch je to tvrdenie proti 

tvrdeniu, preto doporučene poštou poslať pozvánku a zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, 

ktorého termín si oni určia sami. Navrhujem pozvať na mimoriadne zastupiteľstvo aj 

právnika. 

Mgr. Szitová – existuje časový harmonogram? 

Ing. Baginová – prišiel dnes poobede 

p. Hagarová – aj keď bola podpísaná zmluva na 5 rokov, mali byť dohodnuté etapy, čo sa 

kedy bude realizovať. My sme na konci školského roka nevedeli, čo sa bude robiť. Keď sa 

robila rekonštrukcia školy, aké firmy práce vykonávali? Nemohli to robiť tie isté firmy? 

Ing. Kotrady – musí byť výberové konanie 
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p. Grečko -  bolo tu prednesené, že 15.6.2012 bolo preberanie projektu od projektanta. 

Zmluva o dielo bola podpísaná 3.7.2012. My sme mali 18.7.2012 kontrolný deň, kedy sa 

prezentovalo, že tam budú práce naviac? Pri preberaní projektu nedalo sa do konca júna 

predísť tomu, čo bolo zistené až v júli? 

Ing. Kotrady – projektant má okrúhlu pečiatku. My na OcÚ nemáme zamestnanca, ktorý má 

oprávnenie na projekty. Keď zadáme, že čo chceme, projektant zodpovedá za to, že to bude 

v súlade s normami. Neobjednali sme si výmenu radiátorov. Keby sme chceli  výmenu 

radiátorov, tak nedávame projekt na rekonštrukciu ústredného kúrenia. Na kontrolnom dni 

nám bolo povedané, že ak ponecháme ležaté rozvody staré, tak znižujeme životnosť nových 

radiátorov o jednu tretinu. 

p. Grečko – keď sme dostali projekt 15.6.2012, prešlo sa fyzicky s týmto projektom po 

škôlke, či je v súlade so skutkovým stavom? 

Ing. Kotrady – projektant dostal za to zaplatené, on mal nakresliť skutkový stav. Keď my sme 

mali tieto vecí za ním kontrolovať, tak mu nemusíme za to platiť. 

p. Grečko – takže vzišlo to od firmy, ktorá prišla práce vykonávať? 

Ing. Kotrady -  Na kontrolnom dni bolo zistené, že nie  je  zapracované odstránenie všetkých 

azbestocementových priečok. A videli sme aj ako sú osadené radiátory. 

Ing. Baginová – rozpor je v projekte, kde projektant priečky zakreslil ako pôvodne murivo, 

v skutočnosti sú to azbestocementové priečky. Ležaté rozvody sa podľa projektanta meniť 

nemali, ale vzhľadom k bezpečnosti a celkovej rekonštrukcii stien by bolo nerozumné 

neurobiť aj rekonštrukciu ležatých rozvodov. Preto bola otázka na kontrolnom dni, či ideme 

do toho alebo nie. 

 

5.  Začlenenie poslanca do komisií, OŠR a pridelenie ulíc 

 

OZ prijalo UZNESENIE č. 218/21/2012 

schválenie poslanca Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD. za člena stavebnej komisie 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,           

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./ zdržal sa 

 

OZ prijalo UZNESENIE č. 219/21/2012 

schválenie poslanca Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD. za člena komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./zdržal sa 

 
OZ prijalo UZNESENIE č. 220/21/2012 

schválenie  poslanca  Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD. za člena obecnej školskej rady 

 
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./zadržal sa 
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OZ prijalo UZNESENIE č. 221/21/2012 

pridelenie ulíc poslancovi Ing. Vladimírovi Andrassymu, PhD. – ul. Nová, Nábrežná, 

Brusník, Nám. M. Pajdušáka  

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./zdržal sa 

 
6.  Dodatok č. 1 k VZN č. 94/2011 

 

OZ prijalo uznesenie č. 222/21/2012 

Dodatok č. 1 k VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

DODATOK č. 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany 

č. 94/2011 

o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

  

 Obecné zastupiteľstvo  v Smižanoch v súlade so zákonom NR SR č.  245/ 2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákona   

č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov mení Dodatkom č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany č. 

94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach (ďalej len VZN č. 94) 

takto:  

 

I.  Článok 4 odsek 1 sa nahrádza týmto znením:  

 

Článok 4 

Výška príspevku 

  

1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku  

od 2 do 3 rokov   ................................................ 11 € 

od 3 do 5 rokov   .................................................. 8 € 

2. Ak do materskej školy chodí 2 a viac súrodencov, mesačný príspevok za pobyt dieťaťa 

je: 

     -  prvé dieťa od 2 do 3 rokov .................. 11 €,   prípadne od 3 do 5 rokov ......... 8 €  

     - druhé dieťa do 5 rokov       ...................   5 € 

        

II.  Článok 9 sa dopĺňa bodmi 4 a 5 takto:  

Záverečné ustanovenia 

 

4.   Na Dodatku č. 1 k VZN č. 94 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Smižanoch 

schválením uznesenia č. 222/21/2012 dňa 23.8.2012 a bude zverejnený na úradnej 

tabuli obce po dobu 15 dní pred jeho schválením a 15 dní odo dňa schválenia. 

5.  Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 7. 9. 2012. 
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Ing. Dobšinská – navrhovala  v článku 4  bod 2. zmeniť druhé dieťa do 5 rokov, na druhé      

                            a ďalšie dieťa 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p.Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

7.  Dodatok č. 3 k VZN č. 85/2009 

 

OZ prijalo uznesenie č. 223/21/2012 

Dodatok č. 3 k VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Smižany  

 
DODATOK č. 3 

 

k VZN č. 85/2009 

ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany 

 

V zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 9 zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, zák. 

č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle všeobecne platných právnych predpisov Obecné 

zastupiteľstvo v Smižanoch vydáva tento  

 

      dodatok č. 3 

 ktorým sa dopĺňa VZN č. 85/2009 schválené dňa 22. 10. 2009 s účinnosťou od 7. 11. 2009. 

 

       Článok II. b 

Prevody vlastníctva majetku obce  

 

Článok II. b odsek 11. Kúpne ceny pozemkov v intraviláne i extraviláne obce členených 

podľa využitia pozemkov, sa upravuje v bode a. takto: 

 

       a.  32,- €/m
2  

pre pozemky využívané na rekreačné účely.   

                        

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

Článok XI. sa dopĺňa o odsek 7. a 8.: 

7. Tento dodatok č. 3 k VZN č. 85/2009 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 

v Smižanoch dňa 23. 8. 2012 uznesením č. ...................... a bude zverejnený na internetovej 

stránke obce a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní pred jeho schválením a 15 dní odo dňa 

schválenia. 

8. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 7. 9. 2012. 

 

Ing. Kotrady – jedná sa o pozemky na Košiarnom briežku 

Ing. Zekucia – cena je s DPH, alebo bez DPH? 

Ing. Kotrady –  lesné  pozemky   sú   bez   DPH,   pokiaľ  pripravujeme uznesenia  pre ostatné                

                          pozemky, ceny sú  vrátane  DPH. 
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Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p.Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

8.  Rozpočtové opatrenie č. 10, 11, 12, 13, 
 

8.1.) 

OZ prijalo uznesenie č. 224/21/2012 

Rozpočtové opatrenie č.  10/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

 

1. 223002 01 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 16 562,81 Eur  

09122 630 – transfer pre ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 16 562,81 Eur   

(podprogram 9.6) 

2. 223002 02 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 6 306,54 Eur 

09601 630 – transfer pre ŠJ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 6 306,54 Eur 

(podprogram 9.3) 

3. 223002 02 – príjmy MŠ Ružová – zvýšenie príjmov o sumu 2 030,00 Eur 

0911 633001 – interiérové vybavenie – lehátka MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov 

o sumu 2 030,00 Eur (podprogram 9.1) 

4. 223002 03 – príjmy MŠ Zelená – zvýšenie prímov o sumu 235,00 Eur 

0911 632004 – komunikačná infraštruktúra – zvýšenie výdavkov o sumu 120,00 Eur 

0911 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 115,00 Eur 

(podprogram 9.1) 

5. 223002 04 – príjmy MŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 600,00 Eur 

0911 633001 – interiérové vybavenie – zvýšenie výdavkov o sumu 600,00 Eur 

(podprogram 9.1) 

6. 223003 – stravné v ŠJ – zvýšenie príjmov o sumu 260,40 Eur 

09601 633006 22 – všeobecný materiál - zvýšenie výdavkov o sumu 260,40 Eur 

(podprogram 9.3) 

7. 223003 – stravné v ŠJ – zvýšenie príjmov o sumu 285,18 Eur 

09601 633006 24 - všeobecný materiál - zvýšenie výdavkov o sumu 285,18 Eur 

(podprogram 9.3) 

8. 312001 02 – prenesený výkon štátnej správy – zníženie príjmov o sumu 14,60 Eur 

111 01116 633006 – všeobecný materiál – zníženie výdavkov o sumu 14,60 Eur 

(podprogram 15.1) 

9. 292006 – z náhrad poistného plnenia – zvýšenie príjmov o sumu 2 196,26 Eur 

0620 635006 – údržba budov Ihly – zvýšenie výdavkov o sumu 2 196,26 Eur 

(podprogram 15.1) 

10. 0310 642013 – odchodné – zvýšenie výdavkov o sumu 154,00 Eur (podprogram 5.1) 

11. 292027 – iné príjmy- zvýšenie príjmov na položke – v sume 13 363,45 EUR.  

0911 717002 - rekonštrukcia MŠ ul. Ružová - zvýšenie výdavkov v sume 13 363,45 

EUR  (podprogram 9.1.)  

p. Grečko – navrhujem vypustiť bod 11 vzhľadom k tomu, aká je situácia s firmou , ktorá sa 

podieľa pri rekonštrukcii MŠ ul. Ružová a vrátime sa k tomu do budúcna. 

Ing. Kotrady – máme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 55 300,- Eur  

s tým, že sme požiadali dodávateľa, aby nám vyčíslil náklady na rekonštrukciu prvého 
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pavilónu. Pokiaľ nebude upravený rozpočet, nemôžem s ním uzatvoriť dodatok, ani na 

finančné plnenie, ani na časové plnenie. Musia byť odsúhlasené finančné prostriedky OZ. 

Pokiaľ sa vyskytnú práce naviac, už sa neoslovuje projektant ale dodávateľ, ktorý musí 

dodržať jednotkové ceny. Jednotkové ceny musia byť také, aké boli vysúťažené.   

V pondelok, keď bude stretnutie, neviem, či sa nám podarí, aby oni odstúpili od zmluvy. 

Potom by sme  mohli  začať nové výberové konanie. Je potrebné prísť na stretnutie. 

Ing. Andrassy, PhD.  – je potrebné prísť v pondelok na jednanie, zatiaľ nevidím dôvod 

navýšovať niečo, keď nám spravili viac škody ako osohu. Potom sa k tomu vrátime.  Odkiaľ 

chceme 13 363,45 Eur zobrať? 

Ing. Zekucia – mám názor, že  11. bod nie je dobre urobený z toho dôvodu, že ideme 

rozdeľovať niečo,  čo nemáme. Tu jasne p. Ing. Švač povedal, že s tým nesúhlasí. Ako 

môžeme niečo odsúhlasiť, keď to nemáme podložené normálnym príjmom. Môžeme rozdeliť, 

ale len to, čo máme. Aj keď ho dáme na súd, bude sa to ťahať dlhé roky. Ak ideme 

schvaľovať peniaze, ktoré potrebujeme na navýšenie za tieto práce, tak ich musíme hľadať 

niekde inde. Ak získame peniaze od p. projektanta, tak ich obec zoberie do príjmu a použije 

na niečo iné. 

Ing. Kotrady – navrhujem  sumu 13 363,45 Eur  presunúť do rozpočtového opatrenia č. 12, ak 

chceme ísť na sumu, akú nám vyčíslil dodávateľ. 

Ing. Andrassy, PhD. – odkiaľ budeme mať  v rozpočte 13 363,45 Eur ? 

Ing. Kotrady – finančné prostriedky získame znížením výdavkov na splátky bankových 

úverov, 

Mgr. Szitová – navrhuje rozpočtové opatrenie schváliť bez bodu 11. a rozpísať položky 

presne, čo je zahrnuté v tej sume.  

Ing. Kotrady – mali by sme to presunúť do rozpočtového opatrenia č. 12, pretože je to 

potrebné k podniknutiu ďalších krokov ohľadom podpísania dodatku a schválenia 

harmonogramu. 

Ing. Novotný – prikláňam sa k tomu, aby to išlo do rozpočtového opatrenia č. 12 tak, aby pri 

fakturácii boli fakturované len skutočne vykonané práce, výmery za zmluvnú vysúťaženú 

jednotkovú cenu a platené to bude až po vykonaní prác. 

Ing. Kotrady –   po   pripomienkach   ktoré   odzneli,  dal   hlasovať  o  rozpočtovom  opatrení                       

č.10/2012  bez  bodu 11. 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

8.2.) 

OZ prijalo uznesenie č. 225/21/2012 

Rozpočtové opatrenie č.  11/2012 

 

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 413,00 Eur (podprogram 

3.3) 

      01116 717003 – stavebné úpravy – zvýšenie výdavkov o sumu 413,00 Eur    

      (podprogram 3.3) 

2. 0473 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zníženie výdavkov o sumu 1 500,00 Eur 

(podprogram 2.1) 
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0473 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 500,00 Eur 

(podprogram 2.1) 

3. 0510 642006 – členský príspevok pre SEZO – zníženie výdavkov o sumu 1 300,00 

Eur (podprogram 1.6) 

08209 635004 – údržba rozhlasu – zvýšenie výdavkov o sumu 1 300,00 Eur 

(podprogram 11.1) 

4. 09501 630 – ŠZZČ – zníženie výdavkov o sumu 7 250,00 Eur (podprogram 9.4) 

0912 713002 – nákup výpočtovej techniky – zvýšenie výdavkov o sumu 7 250,00 Eur 

(podprogram 9.2) 

5. 0170 821005 – splátky bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu 11 440,00 Eur 

(podprogram 15.2) 

0170 651002 – úroky z úveru – zvýšenie výdavkov o sumu 11 440,00 Eur 

(podprogram 15.1) 

6. 0620 633006 – vš. materiál pre AČ – zníženie výdavkov o sumu 87,00 Eur 

(podprogram 15.1) 

0620 637015 – úrazové poistenie pre AČ – zvýšenie výdavkov o sumu 87,00 Eur 

(podprogram 15.1) 

7. 04513 635006 – oprava údržba cest. kom. – zníženie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur 

(podprogram 7.1) 

04513 633006 – všeob. materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur 

(podprogram 7.1) 

8. 0112 637012 – daň z príjmu z predaja – zníženie výdavkov o sumu 2 000,00 Eur 

(podprogram 15.1) 

0112 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 1 580,00 Eur 

(podprogram 15.) 

0620 636001 – prenájom budov – zvýšenie výdavkov o sumu 420,00 Eur (podprogram 

15.1) 

9. 0620  611 – mzdy rozvoj obce – zníženie výdavkov o sumu 70,91 Eur (podprogram 

15.1) 

0620 642015 – na nemoc. dávky - zvýšenie výdavkov o sumu 70,91 Eur (podprogram 

15.1) 

10. 0911 611 – mzdy MŠ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 159,12 Eur (podprogram 

9.1) 

0911 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 159,12 Eur 

(podprogram 9.1) 

11. 0911 611 – mzdy MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 199,54 Eur (podprogram 

9.1) 

0911 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 199,54 Eur 

(podprogram 9.1) 

12. 09601 611 – mzdy ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 101,26 Eur (podprogram 

9.3) 

09601 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 101,26 Eur 

(podprogram 9.3) 

13. 09601  611 – mzdy ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 58,06 Eur (podprogram 

9.3) 

09601 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 58,06 

(podprogram 9.3) 

14. 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba – zníženie výdavkov o sumu 182,86 Eur 

(podprogram 13.1) 
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10202 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 182,86 Eur 

(podprogram 13.1) 

15. 10403 – mzdy terénna sociálna práca – zníženie výdavkov o sumu 67,16 Eur 

(podprogram 13.5)  

10403 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 67,16 Eur 

(podprogram 13.5) 

16. 0911  611 – mzdy MŠ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 1 317,80 Eur (podprogram 

9.1) 

0911 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 1 317,80 Eur 

(podprogram 9.1) 

17. 0911 611 – mzdy MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 95,50 Eur (podprogram 9.1) 

0911 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 95,50 Eur 

(podprogram 9.1) 

18. 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba – zníženie výdavkov o sumu 148,70 Eur 

(podprogram 13.1) 

10202 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 148,70 Eur 

(podprogram 13.1) 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za,  p. Róbert Mika/za,          

p. Jozef Svetkovský/za, p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

  

8.3.) 

OZ prijalo uznesenie č. 226/21/2012 

Rozpočtové opatrenie č.  12/2012 

 

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.:  

 

- 0170 821005 – splátky bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu  44 774,00 €  

(podprogram 15.1) 

- 0911 717002 – rekonštrukcia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu  44 774,00 € 

(podprogram 9.1) 

 

Ing. Kotrady – po predchádzajúcom pripomienkovaní rozpočtového opatrenia č. 10/2012 

navrhujem , aby sme tam doplnili sumu  13 363,45 Eur.  

Ing. Andrassy, PhD. – len čo odsúhlasíme navýšenie prác bez harmonogramu prác  časového 

aj finančného, neviem, či to bude dobrý krok. Či bude firma robiť tak, ako to bude s ňou 

dohodnuté.  

Ing.Novotný – my chceme firmu primeť k tomu, aby pokračovala v prácach. K tomu 

potrebujeme pripraviť a podpísať dodatok k zmluve, aby sme vedeli zazmluvniť časovú 

postupnosť, vecnosť  a financie. Za mesiac je to realizovateľné, pokiaľ sa tomu bude niekto 

venovať.  Súčasťou a prílohou dodatku zmluvy musí byť jasný a vecný časový harmonogram. 

Ing. Zekucia -  som ochotný za to hlasovať, ale chcem, aby bol dodatok nielen s časovým 

harmonogramom, ale aj s penálami za nesplnenie termínov. Robíme tu ústupky, sú potrebné 

ďalšie peniaze, ale akú máme istotu? Trvám na tom, aby súčasťou harmonogramu bolo, že 

pokiaľ firma nesplní tieto termíny, tak buď odstúpi od zmluvy, alebo bude znášať aj penále 

minimálne vo výške 10%. 
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Ing. Novotný - navrhujem pripraviť dodatok aj v súčinnosti s právnikom 

Ing. Baginová – harmonogram musí byť záväzný s možnosťou ukončenia zmluvného vzťahu 

v prípade neplnenia, čo sa bude považovať za hrubé porušenie podmienok, 

Ing. Andrassy – chcem požiadať, aby bol dodatok  prejednaný  stavebnou komisiou. Aby sa 

stavebná komisia s nim oboznámila a mohla sa k nemu vyjadriť. Stavebná komisia zasadne 

hneď po spracovaní dodatku. Predpokladám, že dodatok bude obsahovať aj navýšenie danej 

ceny o 13 363,45Eur. Je to prvé navýšenie ceny, ktoré je riešené dodávateľom. Ide o to, či je 

ta cena reálna, alebo nereálna.   

Ing. Kotrady – dali sme spracovať naviac práce. Pokiaľ schválime práce naviac, dodávateľom 

musia byť dodržané jednotkové ceny. Navrhujem schváliť položku 13 363,45 Eur 

a pripravený dodatok dať schváliť stavebnej komisii. 

Mgr. Szitová – suma 13 363,45 Eur musí byť rozpísaná. Koľko stojí azbest, rozvody ....  

Mgr. Trošanová – celková suma je teda 58 137,45 € 

p. Grečko – dohodli sme sa, že suma 13 363,45 € bude rozpísaná po položkách  

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

8.4.) 

OZ prijalo uznesenie č. 227/21/2012 

Rozpočtové opatrenie č.  13/2012 

 

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.: 

 
- 0170 821005 – splátky bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu  1 200,00 EUR 

(podprogram 15.1) 

- 01116 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 100,00 EUR  (podprogram 

1.1.1) 

- 01116 637036 – cattering – zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 EUR  (podprogram 1.1.1) 

- 01116 637003 – propagácia   a   reklama –  zvýšenie  výdavkov   o   sumu   600,00   EUR 

    (podprogram 2.1.2) 

 
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

9.  Čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2012  

 

Poslancom bola predložená informácia o čerpaní rozpočtu obce za 1.polrok 2012 - samostatne 

čerpanie príjmov, výdavkov, kapitalových výdavkov a monitorovacia správa. Poslanci OZ 

berú informáciu o čerpaní rozpočtu na vedomie. 

 

10.  Smernica o finančnej kontrole  

 

Poslancom bola predložená smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly 

v pôsobnosti Obce Smižany. OZ berie smernicu na vedomie. 
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11.  Stavebné pozemky 

  

11.1.)   
Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce Smižany, a to dve časti parcely  č. E-KN 

2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, spolu o výmere 37 m
2
 na Košiarnom briežku 

v k. ú. Smižany, ktoré sa nachádzajú v priamom susedstve parcely č. C-KN 2037/152, 

Miroslavovi Grečkovi,  bytom Za Kaštieľom 2/40,  Smižany  na rekreačné  účely v cene  2,- € 

/ m
2
/ rok, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 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. 228/21/2012 

 
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

              
11.2.)  

Prenájom  pozemku  časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty,  spolu o výmere  37 

m
2
 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktoré sa nachádzajú v priamom susedstve parcely 

č.      C-KN 2037/152  Miroslavovi Grečkovi,  bytom Za Kaštieľom 2/40, Smižany  na 

rekreačné  účely v cene  2,- € / m
2
/ rok, celkom 74,- € ročne. 

OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 

trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník 

susedného pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

OZ prijalo UZNESENIE č. 229/21/2012 

 
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 
11.3.)  

Prenájom  pozemku  časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty,  spolu o výmere  37 

m
2
 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktoré sa nachádzajú v priamom susedstve parcely 

č. C-KN 2037/152  Miroslavovi Grečkovi,  bytom Za Kaštieľom 2/40, Smižany  na rekreačné  

účely v cene  2,- € / m
2
/ rok, celkom 74,- € ročne. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 230/21/2012 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

11.4.)  
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Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce Smižany, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 

– druh pozemku trvalé trávne porasty, spolu o výmere 30 m
2
 na Košiarnom briežku v k. ú. 

Smižany, ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 2037/151 Ivanovi Hajkovi, 

bytom Pribinová 15, Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / m
2
/ rok, v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) 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. 231/21/2012 

 
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

11.5.)  

Prenájom  pozemku  časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, 

spolu o výmere 30 m
2
 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom 

susedstve parcely č. C-KN 2037/151 Ivanovi Hajkovi, bytom  Pribinová 15, Smižany na 

rekreačné  účely v cene  2,- € / m
2
/ rok, celkom 60,- € ročne. 

OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 

trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník 

susedného pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 232/21/2012 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

11.6.)  

Prenájom  pozemku  časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, 

spolu o výmere 30 m
2
 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom 

susedstve parcely č. C-KN 2037/151 Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinová 15, Smižany na 

rekreačné  účely v cene  2,- € / m
2
/ rok, celkom 60,- € ročne. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 233/21/2012 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 
11.7.)  

Zámer obce predať pozemky vo vlastníctve obce Smižany v lokalite novej IBV  Panský kruh 

v Smižanoch formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
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138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, následovné parcely registra C KN, ktoré 

vytvárajú 40 stavebných pozemkov.  

 
Stavebný 

pozemok 

číslo 

Parcelné číslo 
Výmera 

v m2 

Celková výmera 

v m2 
Druh pozemkov 

1. 1663/199 556 556 orná pôda 

2. 1663/200 560 560 orná pôda 

3. 1663/201 567 567 orná pôda 

4. 1663/202 714 714 orná pôda 

5. 1663/203 800 800 orná pôda 

6. 1663/204 800 800 orná pôda 

7. 1663/205 800 800 orná pôda 

8. 1663/206 800 800 orná pôda 

9. 1663/207 800 800 orná pôda 

 

10. 

1663/208 

1663/209 

1668/151 

17 

697 

72 

 

786 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

11. 

 

1663/210 

1663/211 

1668/152 

539 

8 

74 

 

621 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

12. 1663/270 508 508 orná pôda  

13. 1663/271 

1668/149 

651 

53 

704 orná pôda 

TTP 

 

14. 

1663/272 

1663/273 

1668/148 

102 

385 

133 

 

620 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

15. 1663/274 620 620 orná pôda 

16. 1663/279 

1668/146 

568 

1 

569 orná pôda 

TTP 

 

17. 

1663/280 

1663/281 

1668/147 

111 

388 

140 

 

639 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

18. 

1663/282 

1663/283 

1668/143 

597 

48 

148 

 

793 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

19. 1663/284 

1668/144 

638 

27 

665 orná pôda 

TTP 

20. 1663/285 834 834 orná pôda 

21. 1663/289 740 740 orná pôda 

 

22. 

1663/290 

1663/291 

1668/142 

319 

259 

162 

 

740 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

23. 

1663/292 

1663/293 

1668/141 

36 

582 

122 

 

740 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

24. 1663/294 740 740 orná pôda 
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Stavebný 

pozemok 

číslo 

Parcelné číslo 
Výmera 

v m2 

Celková výmera 

v m2 
Druh pozemkov 

 

25. 

 

1663/296 

1668/140 

1668/139 

833 

2 

9 

 

844 

orná pôda 

TTP 

TTP 

26. 1663/297 700 700 orná pôda  

27. 1663/302 694 694 orná pôda 

28. 1663/303 600 600 orná pôda 

29. 1663/304 606 606 orná pôda 

30. 1663/305 740 740 orná pôda 

31. 1663/310 740 740 orná pôda 

32. 1663/311 653 653 orná pôda 

33. 1663/312 769 769 orná pôda 

34. 1663/313 695 695 orná pôda 

35. 1663/314 899 899 orná pôda 

36. 1663/315 783 783 orná pôda 

37. 1663/320 800 800 orná pôda 

38. 1663/321 800 800 orná pôda 

39. 1663/322 857 857 orná pôda 

40. 1663/323 768 768 orná pôda 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov pripraví stavebná komisia  do 

07.09.2012  na zasadnutie obecnej rady. Po odsúhlasení obecnou radou budú podmienky 

zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej  tabuli  a  internetovej  stránke obce.  Obchodná  verejná  súťaž  bude  

zverejnená  aj v regionálnej tlači. Minimálna cena je 6,- € /m
2 

za pozemok plus 32,- € /m
2 

príspevok na inžinierske siete.  

Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 234/21/2012 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

11.8.)  

Vyzvať vlastníkov 35 stavebných pozemkov v rómskej osade na zaplatenie pripojovacieho 

poplatku na realizáciu výstavby sekundárnych rozvodov el. energie v tejto lokalite vo výške 

150,00 Eur na jeden stavebný pozemok. Pripojovací poplatok je potrebné zaplatiť do 

30.09.2012. 

Zmluvu o pripojovacom poplatku s VSD, a.s. Košice uzatvorí starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 238/21/2012 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 
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12.  Predĺženie nájmu v nájomných bytoch 

 

12.1.)  

Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina  67/3, Smižany. 

p. Brezinová  Emília, P.Suržina 67/3, č. bytu 3, 053 11 Smižany. 

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.08.2009, končí 31. augusta 2012 a bude 

uzatvorená na dobu  3 rokov. 

Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 235/21/2012 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 
13.  Diskusia 

 
p. Grečko -   mantinely na ihrisku sú uložené vonku a môže dôjsť k ich poškodeniu 

Ing. Malina – nie sú priestory na uskladnenie. Boli v garáži, ale pribudlo pódium, zber bielej 

techniky 

p. Špener – majú sa natierať a potom uskladniť  

Mgr. Trošanová – podala návrh na zmenu rozpočtu v položkách mzdy pre pracovníkov OcÚ 

aj s dôvodovou správou. 

 

 Predkladám návrh obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun 

medzi rozpočtovými položkami, ktorým sa neovplyvní prebytok rozpočtu obce a to presunom 

z položky – splátky úveru na položku mzdy verejnej správy a knižnica v celkovej sume 

9 043,00 EUR. 

 Môj návrh je na základe predchádzajúcich jednaní  starostu obce a členov obecnej 

rady, kedy sme prehodnocovali mzdy verejnej správy a došli sme k názoru, že tieto mzdy nie 

sú neprimerané k dosahovaným výkonom zamestnancov obecného úradu a personálneho 

obsadenia čo do počtu zamestnancov. Pri schválení rozpočtu pre rok 2011 i 2012 bol rozpočet 

na mzdy znížený oproti návrhu vedenia obce iba v  rozpočtových kapitolách verejná správa a 

knižnica.   

Návrhy, ktoré predkladám, odporúčam kryť presunom výdavkov znížením rozpočtovej 

položky splátky úveru.  

 

Mgr. Szitová – neprešlo to na finančnej komisii 

Mgr. Trošanová – na Obecnej rade  sme sa dohodli, že na finančnej komisii nebudeme 

prejednávať mzdy zamestnancov, ale že to je záležitosť OZ. V júni bolo dohodnuté, že nám p. 

starosta pripraví, aký objem finančných prostriedkov je potrebný, aby boli mzdy 

zamestnancom vyrovnané. 

 Mgr. Szitová – v júni sme jednali preto, lebo sme chceli položku mzdy dať do takých čísel, 

aby boli relevantné. Pán starosta mal v ruke každý jeden dekrét. Na každom dekréte musí byť 

uvedená taká suma, ktorá zamestnancovi v danej triede a danom stupni prináleží. 

Predpokladám, že tam boli napísané. Ja som tie dekréty nevidela. S kalkulačkou sme zrátavali 

mzdy a prišli sme k sumám, k akým sme prišli. Na každého zamestnanca v priemere ešte 

vychádzalo 96,- Eur navyše, mimo nárokových položiek. Vtedy povedal p. Ing. Zekucia, že 

nebol dodržaný rozpočet v roku 2011 v položke 00l a 002 a aby bol schválený záverečný účet, 
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pán starosta musí dodržať schválený rozpočet v roku 2012. Položky na osobné hodnotenie sú 

v kompetencii p. starostu. 
Ing. Kotrady – chcem dať poslancom do pozornosti  položku 00l, kde sú zahrnuté platy 

hlavnej kontrolórky, starostu obce a prednostu obce. Hlavná kontrolórka obce a ja máme plat 

stanovený zákonom. Tohto roku sa nám plat zvyšoval, ale rozpočet v r. 2012 je rovnaký ako 

bol v roku 2011. Z uvedeného dôvodu by sa musel plat prednostu obce oproti roku 2011 

znížiť. Pokiaľ by sme mali rozpočet dodržať, p. prednosta by mal plat nižší, ako vedúci 

zamestnanec oddelenia na OcÚ. V júni na rokovaní OR Ing. Zekucia povedal, že to prvý krát 

počuje, a že nie je problém, aby sa v tejto položke mzdy navýšili a aby p. starosta pripravil, 

koľko  financií potrebuje na mzdy a  na nasledujúcej rade sa to prejedná. Na nasledujúcej rade 

sa povedalo, že sa nič navyšovať nebude. 

Mgr. Trošanová – na poslednej finančnej komisii bol daný návrh, aby sme urobili rozpočtové 

opatrenie, aby  členovia komisii z radov občanov boli vyplácaní nie raz za 4 roky, ale každý 

rok. Ja si myslím, že títo zamestnanci, ktorí vytvárajú hodnoty, si to zaslúžia oveľa viac. 

Dávam návrh, aby sumu približne 9000,- Eur  sme schválili. 

Mgr. Szitová – už tretí rok sa riešia mzdy a nie je možné dopracovať sa k reálnym číslam, kôli 

tomu sme to niekoľkokrát riešili. 

Mgr. Trošanová -   v skupine 001 bol zohľadnený postup, ak je suma rovnaká? 

Ing. Malina – ide mi o zamestnancov. Práce pribúda, prijem peňazí do obce je vyšší. Pre mňa 

je podstatné, či je ochota poslancov schváliť zamestnancom mzdy, alebo z princípu nie. 

Každý z nich svojou prácou zabezpečuje chod úradu a niektorí aj po pracovnej dobe. 

p. Orinčáková – je mi ľúto, ale osobné hodnotenia dáva starosta. Niektoré oddelenia majú 

financie prečerpané, niektoré nevyčerpané. 

p. Špener – keď sme našli 13 000,- Eur  na MŠ ul. Ružová, tak  zamestnancom za to čo 

dosiahli, že sa venovali projektom a robia všetko pre to, aby sa v obci niečo urobilo,  sumu 

9000,- Eur vieme určite  nájsť. Môj názor je, aby sme to odsúhlasili. 

Ing. Zekucia – táto situácia nemala vôbec nastať, nie je to diplomatické riešenie.Chcem 

povedať na obranu svojho mena. Ja som presvedčil klub poslancov, aby hlasovali za 

záverečný účet obce, pretože celkový objem miezd na konci roka 2011 bol dodržaný. Dal som 

podmienku, aby rozpočet bol dodržaný aj za rok 2012. Povedal som, že pokiaľ sme sa niekde 

netrafili, ako v prípade p. prednostu, tak som ochotný hlasovať za to, aby sa tieto položky 

upravili.  Navrhujem, aby sme to znovu skontrolovali.  Pán starosta, biješ sa za stavebné 

oddelenie a aj dnes za navýšenie 13 000,- Eur  v rozpočte. Malo na to stavebné oddelenie 

dopredu prísť, že tam nie sú tie rozvody. Mali skontrolovať projekt, či je v poriadku. Som tu 

poslancom už pár rokov a nič tu iné neriešime, iba dodatky a navyšujeme financie, pretože 

zahladzujeme  chyby niekoho. Raz je to projektant, raz je to Obecný úrad, raz je to dodávateľ. 

Tento rozpočet postihoval stavebný úsek, pretože sme s ním neboli spokojní. Poďme riešiť aj 

mzdy, ale postupne tak, aby zamestnanci nešli mzdami dole, aby sme ich nepoškodili. 

p. Hricová – dovoľte, aby som sa vyjadrila k tejto tabuľke, ktorá obsahuje prehľad 

schváleného rozpočtu na mzdy za roky 2011 a 2012. Chcem upozorniť poslancov, že v 

rozpočte na rok 2012 sa nezohľadnil postup zamestnancov do vyššej platovej triedy a 

vyššieho platového stupňa. My sa nebavíme o navýšení platov zamestnancov OcÚ. 

Zamestnanci OcÚ chcú, aby platy v roku 2012 im boli zachované. V roku 2011 sa na 

pomocnej prevádzke ušetrili mzdy z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca. Aj 

keď v rozpočte boli schválené finančné prostriedky na odmeny pracovníkov pomocnej 

prevádzky, neboli vyplatené z dôvodu, že  OZ rozhodlo, aby všetkým zamestnancom bola na 

konci roka vyplatená rovnaká výška odmien. Z toho dôvodu neboli finančné prostriedky na 

odmeny v roku 2011 vyčerpané. V prípade, že nebude schválené navýšenie rozpočtu na mzdy 

zamestnancov, od mesiaca august 2012 bude pán starosta nútený zamestnancom znížiť 

osobné príplatky. 
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Mgr. Szitová – sú na platových dekrétoch uvedené platové triedy a platové stupne?  

p. Hricová – áno, je na nich uvedený aj postup do vyššieho platového stupňa 

Mgr. Szitová – dali ste nám tabuľku, kde boli uvedené tarifné platy, príplatky za riadenie, 

osobný príplatok a príplatok za prácu vo verejnom záujme. Prerátavali sme tie sumy, aké sme  

mali. Na dvoch strediskách /položkách/ neboli schválené finančné prostriedky na osobné 

príplatky zamestnancov, pretože je dlhodobá nespokojnosť poslancov so stavebným 

oddelením. Ak sú nejaké rozdiely, sme ochotní to dopočítať. 

Ing. Kotrady – pani  poslankyňa protirečíš si. Na jednej strane tvrdíš, že nechceš nikomu 

ublížiť, na druhej strane povieš, že osobné hodnotenie zamestnancom zoberiete. 

Zamestnancom ubližujete tým, že im znižujete mzdy. Mzdy nemali zvýšené od roku 2010. 

Každý kto príde do Smižian je v úžase, ako Smižany vyzerajú. Aj stavebné oddelenie sa 

podieľa na tom, ako obec vyzerá.   

Ing. Baginová – som vedúca stavebného oddelenia. Keďže sa stále hovorí o nespokojnosti so 

stavebným oddelením, chcem vedieť konkrétne, o akú nespokojnosť ide. Čo sa týka 

projektovej dokumentácie, nikto zo zamestnancov Obce Smižany nemá oprávnenie ani na 

rozpočtovanie, ani na projektovanie. Nemáme preto právo, ak nám niekto dá projektovú 

dokumentáciu kontrolovať ju, že toto je zle a toto dobre. Keď bola podpísaná zmluva, tam 

bolo jasne povedané a brali to na vedomie tí, ktorí sú autormi projektu, že v prípade nejakých 

nedostatkov, ktoré budú spôsobené projektantom sa to bude  uplatňovať z ich poistky. 

Projektant na kontrolnom dni sa priznal, že na stavbu chodil málo. Ja môžem kontrolovať 

inžiniersku činnosť, ale na kontrolu projektu nemám oprávnenie. Keď je niekto nespokojný, 

či už z radov občanov alebo poslancov, môže prísť, povedať konkrétne  a zjednáme nápravu. 

Ing. Zekucia –  hovorím, že som so stavebným oddelením nespokojný. Pozrite sa na cestu na 

Tatranskej ulici. Cesta nie je dobre urobená. Upozornil som p. vedúcu a tá ma uistila, že to 

bude dobre .  

Ing. Kotrady – Tatranskú ulicu sme nerobili my, opravu sme riešili s riaditeľom správy ciest, 

mali navrhnúť iné technické riešenie a realizovať opravu.  

Mgr. Trošanová – nefunguje rozhlas na ul. Ružovej č. 42 

Ing. Malina – oprava je v riešení, je nahlásená porucha 

p. Svetkovský – žiadal osadiť koše na psie exkrementy na ul. Pribinovej 

p. Orinčáková – žiadala,  aby pri fontáne bola tabuľa so zákazom kúpania 

Ing. Malina – tabuľa nie je zakúpená, je potrebné schváliť financie 

p. Svetkovský –žiadal opraviť rozhlas pri p. Ondrovi. Na ulici Mojmírová je potrebné orezať 

konáre stromov, lebo nie je vidieť dopravné značky.  

Ing. Malina – financie na opravu rozhlasu už boli minuté na predchádzajúce poruchy, 

navrhneme riešenie. 

p. Špener – pozval prítomných na oslavy „80“ výročia činnosti TJ Smižany dňa 8.9.2012. 

Ukázal propagačné materiály, keď mali výročie Harichovce. Poprosil o finančné prostriedky 

na propagáciu osláv TJ v Smižanoch. 

Mgr. Szitová – pýtala sa, či sa dajú prehĺbiť rigoly na ul. Tatranská, aby nestala voda na 

cestnej komunikácii. Upozornila na časté poruchy  verejného rozhlasu, žiada predložiť 

náklady na vykonanú rekonštrukciu. 

Ing. Malina – pri zoztavovaní budúceho rozpočtu budeme riešiť aj náklady na rozhlas, 

etapovité riešenie.  

Ing.Kotrady – predložil na schválenie rozpočtové opatrenie na presun rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky 

podľa § 14 ods. 2 písm. a)  zákona č. 583/2004 Z.z. 

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Marcel Špener/za 
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Starosta obce konštatoval, že rozpočtové opatrenie nebolo schválené 

 

UZNESENIE č. 236/21/2012 

Rozpočtové opatrenie č.  14/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

 

1.  223001 – príjmy za pripojovací poplatok – zvýšenie príjmov o sumu 5 250,00 Eur  

     0640 637004 – zvýšenie výdavkov o sumu 5 700,00 Eur (podprogram 12.3) 

 
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 

Ing. Zekucia – žiadal vykonať inventúru miezd zamestnancov OcÚ, aby to pripravila  

finančná komisia a postúpila na zastupiteľstvo 

 
14. Návrh uznesenia   

 

UZNESENIE č. 218/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 219/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 220/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 221/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 222/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 223/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 224/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 225/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 226/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 227/21/2012 

Hlasovanie : v texte  
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UZNESENIE č. 228/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 229/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 230/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 231/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 232/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 233/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 234/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 235/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 236/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 237/21/2012 

- uzatvoriť pracovné zmluvy so zamestnancami Centra voľného času na dobu určitú do 

30.06.2013. 

               
Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, Ing. Štefan Zekucia/za, p. Alžbeta 

Orinčáková/ za,  Mgr. Miroslava  Szitová/za,  p. Miroslav  Grečko/za, p. Jozef Svetkovský/za, 

p. Marcel Špener/za,  Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 

 
UZNESENIE č. 238/21/2012 

Hlasovanie : v texte  

 

UZNESENIE č. 239/21/2012 

OZ ukladá obecnému úradu od ukončenia skúšobnej prevádzky zrušiť zmluvu 

s dodávateľskou firmou čo sa týka umiestnenia „radarov“. 

Termín: po ukončení skúšobnej prevádzky radarov 

Zmluvu zruší starosta obce. 

 

Odôvodnenie: 

- rozpočet obce je nepriaznivý k  akýmkoľvek ďalším investíciám i  vzhľadom 

k rekonštrukcii materskej školy, 

- kontrola rýchlosti jázd motorových vozidiel štátnej polície je podstatne posilnená počtom 

hliadok a následne výškami pokút. 
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Ing. Kotrady – firma Bellimpex  bez toho, aby navýšila cenu merača rýchlosti, je ochotná 

pristúpiť na 12 mesačný splátkový kalendár. V prípade, že by obec chcela merače vrátiť, budú 

požadovať 340,- Eur  za montáž,  demontáž a za prenájom meračov rýchlosti. Boli 

požiadavky umiestniť merače rýchlosti  na ulici Tatranskej pri p. Džubákovi a na ul. 

 Iliašovskej. 

Ing. Novotný – ja za uznesenie nebudem hlasovať, jedná sa o bezpečnosť občanov, merače 

majú preventívne účinky 

Ing. Andrassy, PhD. – viditeľnosť merača pri KD znemožňujú konáre stromu. Merače 

rýchlosti je potrebné nainštalovať aj na iné miesta, kde si to situácia bude vyžadovať. 

Ing. Kotrady – premiestnenie meračov nie je také jednoduché. Je potrebné konzultovať 

s firmou, kde by merače mohli byť umiestnené a  požiadať o súhlasné stanovisko obvodný 

úrad cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dopravný inšpektorát  a  správu ciest. 

JUDr. Dučák – na ulici Tatranskej pri meračoch rýchlosti dochádza k spomaleniu jazdy, 

merače majú psychologický efekt 

p. Špener – súhlasím s ponechaním meračov rýchlosti v obci 

p. Grečko – stanovisko komisie ŽP je také, aké je. Ulica Iliašovská je menej frekventovaná. 

Sú ulice viac zaťažené motorovými vozidlami, napr. námestie M. Pajdušáka. Žiadam 

príslušníkov obecnej polície, aby v čase, keď deti idú do školy boli na prechodoch pre 

chodcov. Prechody pre chodcov aby boli zvýraznené červenou farbou a  pri pošte a na ul. 

Tatranskej  pri Džubákovi aj  svetelne označené, hlavne večer. 

Ing. Novotný -  nie je možné na  námestí M. Pajdušáka jazdiť tak rýchlo, ako na ul. 

Iliašovskej, to nie je o frekvencii cestnej premávky, ale o bezpečnosti. Na ulici Iliašovskej 

boli aj smrteľné nehody.                           

 

Hlasovanie:    

Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/proti, Ing. Štefan Zekucia/zdržal 

sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa,  Mgr. Miroslava  Szitová/zdržala sa,  p. Miroslav  

Grečko/zdržal sa, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, p. Marcel Špener/proti,  Ing. Vladimír 

Andrassy, PhD./proti 

 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

15.  Záver   

 

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

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Michal Kotrady 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Štefan Zekucia  : 

 

Ing. Vladimír Andrassy, PhD.: 

 


