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Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.9.2011 (štvrtok)  

o 17 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   13 poslancov – prezenčná listina 
                   Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
                    Ing. Miroslav Malina - prednosta úradu 
   Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce   
   JUDr. Ján Dučák – náčelník obecnej polície 
 
Neprítomní :   - 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Verejná obchodná súťaž na predaj stavebných pozemkov 
4. Rozpočtové opatrenie č. 15 
5. Návrh uznesení 
6. Záver 

 
1. Otvorenie 
 

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smižanoch otvoril a viedol Ing. Michal Kotrady, 
starosta obce Smižany. V úvode rokovania OZ starosta privítal poslancov, prečítal návrh programu 
rokovania a následne na to vyzval poslancov, či majú k predloženému programu námietky, alebo 
pripomienky. Keďže poslanci k navrhovanému programu rokovania OZ nepredložili žiadne 
pozmeňujúce návrhy, starosta dal za program hlasovať. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Miroslava Szitová/za,  p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 
Andrassy, Phd./za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za,  
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav 
Šarišský/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za 
 
Ing. Michal Kotrady, starosta obce  konštatoval, že na 22. zasadnutí OZ sú prítomní všetci 13. poslanci.  
 

Pred 2. bodom rokovania  starosta prečítal rozsudok Krajského súdu v Košiciach, ktorý bol obci 
doručený dňa 7.9.2012. Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa p. Jaroslava Šarišského 
tak rozhodol: „Zakazuje Obci Smižany pokračovať v porušovaní práva navrhovateľa v uplatňovaní 
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v obci Smižany a prikazuje Obci Smižany umožniť 
navrhovateľovi uplatňovanie mandátu poslanca v lehote do 5 dní odo dňa právoplatnosti tohto 
rozsudku.“  
Navrhovateľ i odporca si prevzali tento rozsudok 7.9.2012 a keďže v tomto prípade nie je možnosť 
odvolania, rozsudok nadobudol právoplatnosť 7.9.2012 
 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
p. Alžbeta Orinčáková, p. Jozef Svetkovský, p. Jozef Koky 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Miroslava Szitová/za,  p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 
Andrassy, Phd./za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za,  
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p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav 
Šarišský/za, p. Jozef Koky/zdržal sa, p. Róbert Mika/za 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Štefan Zekucia, Ing. Ľudovít Novotný 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Miroslava Szitová/za,  p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 
Andrassy, Phd./za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa,  
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Jaroslav 
Šarišský/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová 
 

3 . Verejná obchodná súťaž na predaj stavebných pozemkov 
 

Ing. Kotrady - podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov môže odsúhlasiť 
iba obecné zastupiteľstvo, preto Obecná rada odporučila zvolať toto mimoriadne zasadnutie OZ.  
Poslanci vo svojich materiáloch obdržali tieto podmienky tak, ako boli prejednané na zasadnutí 
Obecnej rady, so zmenou v 7. bode, kde lehota na predkladanie súťažných návrhov  bola uchádzačom 
predĺžená do 8.10.2012. 
p. Orinčáková – vložiť do niektorých  z týchto podmienok vetu : „Každý jeden žiadateľ musí mať 
splnené poplatky voči obci.“ 
Ing. Kotrady – je to doplnené v bode 10.3. 
p. Svetkovský – nemá prílohu č. 2 spomínanú v bode č.2 
Ing. Kotrady – prílohu č. 2 tvorí geometrický plán, ktorý mám tu  k nahliadnutiu 
Ing. Andrassy, PhD – informoval sa, či na geometrickom pláne súhlasia čísla parciel s parcelami, ktoré 
sa idú odpredávať. 
Mgr. Vaško – stavebná komisia navrhuje v bode č. 12 následovné poradie kritérií na hodnotenie ponúk: 

1. dátum evidencie v zozname žiadateľov o stavebný pozemok (pôvodne 2. bod poradia) 
2. trvalý pobyt v obci (pôvodne 3.bod poradia) 
3. dátum a čas predloženia ponuky (pôvodne 1.bod poradia) 

Mgr. Trošanová – trvalý pobyt v obci by navrhovala nechať na 3. mieste 
Ing. Novotný – dátum a čas predloženia ponuky by mal byť prioritný pred ostatnými kritériami 
Ing. Andrassy, PhD. – navrhuje doplniť kritérium, aby záujemca zdôvodnil, prečo chce pozemok kúpiť 
Mgr. Trošanová – v prípade, ak by o jeden pozemok bolo viac uchádzačov, navrhuje predať ho tomu 
ucházačovi, ktorý zaplatí najvyššiu ponúkanú cenu za m2. 
Ing. Kotrady – v podmienkach musí byť presne zadefinované, čo ide obec predávať 
Ing. Andrassy, PhD. – keďže sa jedná o individuálnu bytovú výstavbu, opýtal sa či ponuku o stavebný 
pozemok  môžu predkladať iba fyzické osoby 
Ing. Novotný - i právnická osoba si môže postaviť dom za účelom bývania 
Mgr. Vaško - účel, na ktorý môžu byť pozemky využívané je daný Územným plánom obce a  územným 
plánom zóny Panský kruh 
Ing. Andrassy, PhD.- na stavebnej komisii riešili aj administratívny poplatok za úhradu nákladov 
spojený s touto obchodnou verejnou súťažou 
Ing. Kotrady – je tam zábezpeka 1 500,-Eur  
Ing. Andrassy, PhD. - administratívny poplatok by bol iba kvôli tomu, aby sa nehromadili žiadosti, ktoré 
sa následne zrušia, príp. na poštovné, zverejnenie verejnej súťaži v tlači, na internete 
-v bode č. 5 navrhuje namiesto skratky OVS vypísať celý názov : obchodná verejná súťaž 
-v bode č.15 prehodiť slovosled na : „obchodnej verejnej súťaže“ a dopísať na účet : „obce“ 
Mgr. Vaško – navrhuje zhrnúť do 16. bodu  možný prevod pozemkov medzi rodinnými príslušníkmi 
Ing. Kotrady – môže sa to zapracovať do zmluvy, ktorá bude predložená na rokovaní stavebnej komisie 
a následne i obecnej rady  
 
Hlasovanie za zmenu poradia kritérií v bode č. 12 (návrh Mgr. Vaška) : 
Mgr. Miroslava Szitová/za,  p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 
Andrassy, Phd./za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za,  
p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, 
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p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za 
 
UZNESENIE č. 239/22/2012 

OBEC  SMIŽANY 

týmto vyhlasuje 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a VZN obce Smižany č. 85/2009 

na predaj nehnuteľného majetku obce - pozemkov vo vlastníctve obce Smižany  
v lokalite novej IBV Panský kruh. 

 
1. Identifikácia vyhlasovateľa: 

Názov: Obec Smižany 

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Kotrady – starosta obce 

IČO: 00691721 

Sídlo: Námestie Matúša Pajdušáka 50, 053 11 Smižany 

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Krotká 

Tel./Fax: 053/ 44314 83 / 44311 32 

Elektronická pošta: pozemky@smizany.sk  

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú pozemky registra C KN zapísané na LV č. 3757 a č. 1 v k. ú. 
Smižany a sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa. Tieto pozemky sú podľa platného „Územného 
plánu zóny Panský kruh“ určené na výstavbu rodinných domov. Jedná sa o 40 stavebných pozemkov, 
ktoré sú identifikované v tabuľke. Grafické znázornenie umiestnenia pozemkov je zrejmé 
z geometrického plánu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto oznámenia. 

 

Tabuľka: 

 

Stavebný 
pozemok 

číslo 

Parcelné 
číslo 

Výmer
a 

v m2 

Celková 
výmera 

v m2 

Druh poz. Celk.cena 
za  

pozemok 

Celk. 
cena za 
IS 

Celková 
cena 

1. 1663/199 556 556 orná pôda 3 336,- 17 792,- 21 128,- 

2. 1663/200 560 560 orná pôda 3 360,- 17 920,- 21 280,- 

3. 1663/201 567 567 orná pôda 3 402,- 18 144,- 21 546,- 

4. 1663/202 714 714 orná pôda 4 284,- 22 848,- 27 132,- 

5. 1663/203 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 

6. 1663/204 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 

7. 1663/205 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 

8. 1663/206 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 

9. 1663/207 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 
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10. 

1663/208 

1663/209 

1668/151 

17 

697 

72 

 

786 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

4 716,- 

 

25 152,- 

 

29 868,- 

 

11. 

 

1663/210 

1663/211 

1668/152 

539 

8 

74 

 

621 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

 3 726,- 

 

19 872,- 

 

23 598,- 

12. 1663/270 508 508 orná pôda   3 048,- 16 256,- 19 304,- 

13. 1663/271 

1668/149 

651 

53 

    704 orná pôda 

TTP 

 4 224,- 22 528,- 26 752,- 

Stavebný 
pozemok 

číslo 

Parcelné 
číslo 

Výmer
a 

v m2 

Celková 
výmera 

v m2 

Druh poz. Celk.cena 
za 
pozemok 

Celk. 
cena za 
IS 

Celková 
cena 

 

14. 

1663/272 

1663/273 

1668/148 

102 

385 

133 

 

620 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

3 720,- 

 

19 840,- 

 

23 560,- 

15. 1663/274 620 620 orná pôda 3 720,- 19 840,- 23 560,- 

16. 1663/279 

1668/146 

568 

1 

569 orná pôda 

TTP 

3 414,- 18 208,- 21 622,- 

 

17. 

1663/280 

1663/281 

1668/147 

111 

388 

140 

 

639 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

3 834,- 

 

20 448,- 

 

24 282,- 

 

18. 

1663/282 

1663/283 

1668/143 

597 

48 

148 

 

793 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

4 758,- 

 

25 376,- 

 

30 134,- 

19. 1663/284 

1668/144 

638 

27 

665 orná pôda 

TTP 

3 990,- 21 280,- 25 270,- 

20. 1663/285 834 834 orná pôda 5 004,- 26 688,- 31 692,- 

21. 1663/289 740 740 

 

orná pôda 

 

4 440,- 23 680,- 28 120,- 

 

22. 

1663/290 

1663/291 

1668/142 

319 

259 

162 

 

740 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

4 440,- 

 

23 680,- 

 

28 120,- 

 

23. 

1663/292 

1663/293 

1668/141 

36 

582 

122 

 

740 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

 

4 440,- 

 

23 680,- 

 

28 120,- 

24. 1663/294 740 740 orná pôda 4 440,- 23 680,- 28 120,- 

 

25. 

 

1663/296 

1668/140 

1668/139 

833 

2 

9 

 

844 

orná pôda 

TTP 

TTP 

 

5 064,- 

 

27 008,- 

 

32 072,- 
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26. 1663/297 700 700 orná pôda  4 200,- 22 400,- 26 600,- 

27. 1663/302 694 694 orná pôda 4 164,- 22 208,- 26 372,- 

28. 1663/303 600 600 orná pôda 3 600,- 19 200,- 22 800,- 

29. 1663/304 606 606 orná pôda 3 636,- 19 392,- 23 028,- 

30. 1663/305 740 740 orná pôda 4 440,- 23 680,- 28 120,- 

31. 1663/310 740 740 orná pôda 4 440,- 23 680,- 28 120,- 

32. 1663/311 653 653 orná pôda 3 918,- 20 896,- 24 814,- 

33. 1663/312 769 769 orná pôda 4 614,- 24 608,- 29 222,- 

34. 1663/313 695 695 orná pôda 4 170,- 22 240,- 26 410,- 

35. 1663/314 899 899 orná pôda 5 394,- 28 768,- 34 162,- 

36. 1663/315 783 783 orná pôda 4 698,- 25 056,- 29 754,- 

37. 1663/320 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 

38. 1663/321 800 800 orná pôda 4 800,- 25 600,- 30 400,- 

39. 1663/322 857 857 orná pôda 5 142,- 27 424,- 32 566,- 

40. 1663/323 768 768 orná pôda 4 608,- 24 576,- 29 184,- 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť ponuku iba na jeden stavebný pozemok.  

2. Celková cena stavebného pozemku sa skladá z ceny pozemku a z príspevku na inžinierske siete. 

Minimálna akceptovateľná cena za pozemok je 6,- EUR /m2 vrátane 20% DPH a príspevok na 

inžinierske siete vo výške minimálne 32,- EUR /m2 výmery pozemku, na ktorý sa súťažný návrh 

predkladá.   

3. Celková navrhovaná cena za stavebný pozemok nemôže byť nižšia ako minimálna cena určená 

v tejto obchodnej verejnej súťaži. Návrh ceny stavebného pozemku bude vyjadrený presným číselným 

údajom zaokrúhleným na celé eurá.  

4. Navrhovaná celková cena pozemku bude pozostávať z ceny pozemku a z ceny príspevku na 

inžinierske siete, čo záujemca v predloženej ponuke presne vyšpecifikuje. 

5. Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred 

dohodnutého termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. Termín 

je možné dohodnúť písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou poštou s kontaktnou osobou, 

uvedenou v tomto oznámení. 

6.Obsah a forma ponuky: 

 6.1. Súťažné návrhy musia byť predložené v písomnej forme, vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 6.2. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 

podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním stanovenej 

lehote. 

 6.3. Súťažné návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú 

doručené po termíne na predkladanie ponúk, nebudú do súťaže zaradené.  

 6.4. Alternatívne návrhy nie sú prípustné. 

 6.5. Súťažný návrh musí obsahovať: 

- identifikačné údaje účastníka obchodnej verejnej súťaže – podľa prílohy č. 1 

- celkovú ponúkanú cenu za 1 stavebný pozemok vyšpecifikovanú podľa bodu 4. 
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- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže 

- súhlas účastníka o použití osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže v zmysle 

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

- doklad o zložení zábezpeky  

 

7. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 

    08. 10. 2012 do 13.00 hod. 

Ponuka musí byť odovzdaná, alebo doručená na Obecný úrad v Smižanoch tak, aby jej prijatie  

mohlo byť zaevidované v podateľni OcÚ najneskôr dňa 08. 10. 2012 do 13.00 hod.  

 

8. Súťažnú ponuku predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené  

meno a adresa účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – IBV Panský kruh, neotvárať“,  

na adresu Obecný úrad Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany. 

9. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 08.10.2012 o 13.30 hod. v zasadacej 

miestnosti obecného úradu v Smižanoch.  

 9.1. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje starosta obce. Komisia bude najmenej 

trojčlenná. 

 9.2. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená. 

10. Zo súťaže sa vylučujú: 

 10.1.  Návrhy doručené po stanovenom termíne, t. j. po 08.10.2012 po 13.00 hod.  

 10.2. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok             

obchodnej verejnej súťaže. 

 10.3. Návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote               

splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

 10.4. Návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ            

uviedol nepravdivé údaje v súťažnom návrhu, alebo jeho prílohách. 

 

11. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi  

obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do  

10 pracovných dní od ukončenia vyhodnotenia ponúk.  

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najvyššia ponúknutá celková cena za konkrétny stavebný pozemok  

V prípade rovnosti ponúknutých cien za ten istý stavebný pozemok bude úspešnosť uchádzača 

stanovená podľa doplňujúcich kritérií v tomto poradí:  

1. dátum evidencie v zozname žiadateľov o stavebný pozemok  

2. trvalý pobyt v obci  

3. dátum a čas predloženia ponuky 

 

 13. Kúpna zmluva bude uzatvorená s úspešnými navrhovateľmi, ktorí predložia najvyššiu cenu  

za jeden konkrétny stavebný pozemok, očíslovaný číslom od 1. po 40. podľa hore uvedenej tabuľky. 

 

14.  Platobné podmienky: 

Kúpnu cenu je budúci vlastník pozemku povinný uhradiť do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 

V prípade neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy. 

15. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže požaduje zábezpeku vo výške 1 500,- €, ktorú  uchádzač 

zloží na účet obce - vyhlasovateľa č. 3412637001/5600, prípadne v pokladni OcÚ najneskôr v lehote  

na predloženie súťažných návrhov, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. 

Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky. 

16. Ďalšie informácie vyhlasovateľa: 
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 16.1. Účastníci obchodnej verejnej súťaže  nemajú nárok na náhradu nákladov            

spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži. 

 16.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

 a) v kúpnej zmluve podmieniť víťazného uchádzača začatím realizácie stavby do 24            

mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky má vyhlasovateľ  

právo na vrátenie pozemku s uplatnením sankcií špecifikovaných v kúpnej zmluve. 

 b) zriadenia predkupného práva v prípade, ak sa víťazný uchádzač rozhodne predať      

predmetný stavebný pozemok tretej osobe do 10 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. Predkupné právo 

bude zriadené pre Obec Smižany za rovnakých podmienok, ako bol pozemok predaný kupujúcemu, 

pričom celková cena za pozemok bude znížená o 10 % kúpnej ceny.  

 c) meniť uverejnené podmienky súťaže v súlade s § 283 Obchodného zákonníka 

  d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať            

navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy 

 e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže 

 f) odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu 

 g) uchádzačovi, ktorý podal súťažný návrh na pozemok, kde bol úspešný iný           

uchádzač, ponúknuť primeraný pozemok, na ktorý nebol predložený žiaden súťažný návrh. Za  

primeraný pozemok sa považuje pozemok s približne rovnakou výmerou.  Cena primeraného pozemku 

bude určená podľa prepočtu jednotkovej ceny v uchádzačom predloženom súťažnom návrhu. 

 

- hlasovanie viď uznesenie č.239/22/2012 

 

4.Rozpočtové opatrenie č. 15 

 

Ing. Kotrady - obecná rada odporučila pripraviť rozpočtové opatrenie č. 15, ktoré sa týka presunu 

finančných prostriedkov z položky tuzemské cestovné na položku zahraničné cestovné o sumu 208,- 

Eur. Je to z dôvodu pozvania na výstavu a odhalenie pamätníka  z príležitosti 100. výročia narodenia 

kpt. J. Nálepku do ukrajinského mesta Ovruč.  

Rozpočtové opatrenie č. 15 
 
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.:  
 
- 01116 631001 – tuzemské cestovné – zníženie výdavkov o sumu 208,00 EUR  (podprogram 3.4) 
- 01116 631002 – zahraničné cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 208,00 EUR  (podprogram 15.1) 
 

- hlasovanie viď uznesenie č.240/22/2012 

 

5. Návrh uznesení 

 

UZNESENIE č. 239/22/2012 

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

UZNESENIE č. 240/22/2012 

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

6. Záver 
 

V závere rokovania starosta obce srdečne pozval poslancov na medzinárodnú konferenciu,  
ktorá sa pripravuje pri príležitosti 100. narodenia kpt. Jána Nálepku dňa 19.9.2012. Prijatie hostí začína 
o o 13:00 hod. v kaštieli, nasleduje konferencia a o 16:00 hod. je výstava v národopisnom múzeu pod 
názvom „Ján Nálepka - poznaný, nepoznaný“. Dňa 30.9.2012 bude v areáli múzea ukážka bojov z   
II. Svetovej vojny. 

 
Mgr. Vaško – pozval prítomných na Majstrovstvá Slovenska  psích záprahov off snow, v dňoch  
27. - 28.10.2012 v Spišskej Novej Vsi 

 
 
 
 
 
 

 
        Ing. Michal Kotrady                       
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :    
  
       
Ing. Štefan Zekucia 
 
 
Ing. Ľudovít Novotný 


