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Z á p i s n i c a 

z 23. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.10.2012 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 
 
Prítomní :   11 poslancov – viď prezenčná listina   
                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 
  Ing. Miroslav Malina – prednosta OcÚ 
  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce 
  JUDr. Ján Dučák - náčelník OP Smižany 
      
Neprítomní :  p. Alžbeta Orinčáková – ospravedlnená 
  p. Marcel Špener - ospravedlnený 
   
Hostia : JUDr. Martin Špak  
 
Program: 
 

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.  Žiadosť advokátskej kancelárie o prerokovanie škody 

6.  Návrh kúpnej zmluvy – stavebné pozemky IBV Panský kruh 

7.  Rozpočtové opatrenie  č.16, č.17, č.18, č.19 

8.  Podmienky na verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebných pozemkov 

9.  Stavebné pozemky 

10.  Žiadosť o podporu z enviromentálneho fondu 

11.  Zmluva o prevode správy 

12.  Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy 

13.  Predĺženie nájmu v nájomných bytoch 

14.  Návrh na vyradenie majetku – obecná polícia 

15.  Diskusia 

16.  Návrh uznesení 

17.  Záver 

V úvode 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Kotrady, starosta obce  privítal poslancov 
a oboznámil ich s programom, ktorým by sa malo rokovanie riadiť. Starosta obce prv, než dal 
poslancom priestor k pripomienkovaniu programu, predložil návrh obecnej rady z rokovania dňa 
22.10.2012, ktorá  odporučila, aby 12. bod programu - Etický kódex voleného predstaviteľa 
samosprávy bol presunutý na nasledujúce zasadnutie OZ. 
Starosta následne nato vyzval poslancov, aby sa k programu rokovania OZ vyjadrili. Poslanec Jozef 
Svetkovský  podal návrh zaradiť do programu bod 4 a) - Požiadavky občanov ul. Pribinova. Keďže 
poslanci OZ už nepredložili žiadne ďalšie doplnky ani pozmeňujúce návrhy, starosta dal hlasovať 
o upravenom  programe rokovania. 
 
Upravený program: 
 

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  
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4 a) Požiadavky občanov ul. Pribinova 
5.  Žiadosť advokátskej kancelárie o prerokovanie škody 

6.  Návrh kúpnej zmluvy – stavebné pozemky IBV Panský kruh 

7.  Rozpočtové opatrenie  č.16, č.17, č.18, č.19 

8.  Podmienky na verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebných pozemkov 

9.  Stavebné pozemky 

10.  Žiadosť o podporu z enviromentálneho fondu 

11.  Zmluva o prevode správy 

12.  Predĺženie nájmu v nájomných bytoch 

13.  Návrh na vyradenie majetku – obecná polícia 

14.  Diskusia 

15.  Návrh uznesení 

16.  Záver 

 
Hlasovanie za upravený program : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za,  
 
1. Otvorenie 
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, keďže je momentálne 
prítomných 9 poslancov.  
 
2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Návrhová komisia:  
Ing. Ľudovít Novotný, Ing. Vladimír Andrassy, Phd., p. Jaroslav Šarišský 
  
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
Overovatelia zápisnice:  
Mgr. Miroslava Szitová, Mgr. Ľudmila Trošanová 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/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, 
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základnú školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So 
spätnou platnosťou šesť kalendárnych mesiacov. 

- Uznesenie sa neplní  
 

Uznesenie č. 143/13/2012 – OZ uložilo pripraviť investičný plán pre realizáciu chodníka  pri obecnej 
polícii smer k cirkevnej školy s použitím dlažby z námestia. 
Termín 31.1.2012, Zodpovedný prednosta OcÚ. 

- Uznesenie sa neplní 

 
Uznesením č. 179/16/2012 – OZ za účelom ochrany majetku obce o ktorý sa má obec povinnosť 
starať udržiavať ho a zveľaďovať schválilo zabezpečenie zariadenia na odvodnenie stavby. 

- Uznesenie sa neplní 

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

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

- Uznesenie je vo vybavovaní. 

 
Uznesením č. 180/16/2012 – OZ poverilo finančnú komisiu riešením financovania inžinierskych sietí 
v rómskej osade – v novej časti IBV. 

- Plnenie uznesenia z dôvodu nedostatku voľných finančných v rozpočte obce trvá. Je potrebné 
hľadať iné možnosti financovania.  

- Na dnešnom zasadnutí majú poslanci predložený návrh na schválenie uznesenia ohľadom 
predloženia žiadosti o podporu za účelom vybudovania uvedenej infraštruktúry. 

- Uznesenie je vo vybavovaní. 
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. 

- Uznesenie je vo vybavovaní. 

 
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. 

 
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. 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 
 
        Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 21. zasadnutie OZ konané dňa 27.6.2012 

 
Uznesením č. 218/21/2012– OZ schválilo poslanca Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD za člena 
stavebnej komisie 
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Uznesením č. 219/21/2012– OZ schválilo poslanca Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD za člena komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce 
Uznesením č. 220/21/2012– OZ schválilo poslanca Ing. Vladimíra Andrassyho, PhD za člena 
školskej rady 
Uznesením č. 221/21/2012– OZ schválilo pridelenie ulíc poslancovi Ing. Vladimírovi Andrassymu, 
PhD : ul. Nová, Nábrežná, Brusník, Nám. Pajdušáka 
Uznesením č. 222/21/2012– OZ schválilo  dodatok k VZN č. 94/2011 o určení príspevkov rodičov 
v školách a v školských zariadeniach. 
Uznesením č. 223/21/2012– OZ schválilo  dodatok č. 3k VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany, ktorým sa upravila cena pozemkov s využitím 
na rekreačné účely. 
Uznesením č. 224/21/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 10/2012, ktoré bolo následne 
zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 225/21/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 11/2012, ktoré bolo následne 
zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 226/21/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 12/2012, ktoré bolo následne 
zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 227/21/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 13/2012, ktoré bolo následne 
zapracované do rozpočtu obce. 
 
Uznesením č. 228-230/21/2012– OZ schválilo nájom pozemku na Košiarnom briežku 37m² pánu 
Miroslavovi Grečkovi, bytom za Kaštieľom 2/40, Smižany.  
Zmluva č. NZ 045/2012 – je zverejnená na internetovej stránke obce. 
Uznesením č. 231-233/21/2012– OZ schválilo nájom pozemku na Košiarnom briežku 30m² pánu 
Ivanovi Hájkovi, bytom Pribinova 15, Smižany 
Zmluva č. NZ 044/2012 – je zverejnená na internetovej stránke obce. 
Uznesením č. 234/21/2012– OZ schválilo zámer predať pozemky vo vlastníctve obce Smižany 
v lokalite IBV Panský kruh. 
Uznesením č. 235/21/2012 – OZ schválilo predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ul.  
P. Suržina 67/3, Smižany pani Brezinovej. 
Dodatok č. 2 (.pdf) k zmluve č. NZ 037/2011 – je uverejnený na internetovej stránke obce. 
Uznesením č. 236/21/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 14/2012, ktoré bolo následne 
zapracované do rozpočtu obce. 
Uznesením č. 237/21/2012 – OZ uložilo uzatvoriť pracovné zmluvy  so zamestnancami Centra 
voľného času pri obci na dobu určitú do 30.6.2013. 
Uznesením č. 238/21/2012 – OZ  uložilo vyzvať 35 stavebníkov v rómskej osade k zaplateniu 
pripojovacieho poplatku rozvodov elektr. energie 

- K dnešnému dňu má pripojovací poplatok zaplatených 11 stavebníkov. 

 
     Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 22. zasadnutie OZ konané dňa 13.9.2012 
 
Uznesením č. 239/21/2012– OZ schválilo  podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 
pozemkov vo vlastníctve obce v lokalite novej IBV Panský kruh. 

- Súťaž prebehla podľa stanovených podmienok , vyhodnotenie súťaže je predložené 
zastupiteľstvu na dnešnom zasadnutí. 

Uznesením č. 240/21/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 15/2012, ktoré bolo následne 
zapracované do rozpočtu obce. 

 
Ing. Kotrady : 
Uznesenie č. 179//16/2012 – OZ odsúhlasilo nákup odvlhčovača, ale neboli na to v rámci rozpočtu 
finančné prostriedky, takže je to zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2013. 
Uznesenie č. 143/13/2011 – investičný plán - bude potrebné vypracovať projekt, pretože v smere 
chodníka, ktorý sa má realizovať stojí elektrický stĺp a popod chodník vedie elektrické napätie. Bude 
tu potrebné stanovisko VSE, a.s. Košice. Pokiaľ to chceme realizovať, bude to potrebné zapracovať 
do rozpočtu na rok 2013. 
Uznesenie 10/1/2010 – jedná sa o preschválené uznesenie z 1. zasadnutia OZ, ktorého výkon 
starosta obce  v súlade s § 13 ods. 6 zákona 369/1990 o obecnom zriadení pozastavil. Toto 
uznesenie bolo pozastavené a do dvoch mesiacov sa mohlo v súlade s § 13 ods. 6 zákona 369/1990 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/71/71391/nz_miroslav_grecko.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/70/70298/nz_ivan_hajko_zverej.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/70/70539/dodatok_k_nz-_brezinova.pdf
http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/place:181/selectedId:272226
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o obecnom zriadení preschváliť, pokiaľ ho odsúhlasí osem poslancov. Dňa 17.2.2011 za toto 
uznesenie hlasovalo sedem poslancov, čiže stratilo svoju platnosť. Treba ho vypustiť zo zoznamu 
uznesení, ktoré sa neplnia. 
 
4.Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
Ing. Kotrady : 
-  bol zrealizovaný chodník na cintoríne 
- pripravuje sa žiadosť na evniromentálny fond, kde budeme žiadať finančné prostriedky na rozšírenie 
vodovodu a kanalizácie v rómskej osade. S VSE,a.s. Košice prebehli jednania na výstavbu 
elektrosietí v rómskej osade. Stanovisku, ktoré VSE, a.s. dali, skočila platnosť. Prisľúbili, že to budú 
realizovať vo vlastnej réžii, s tým, že je potrebné zaplatiť pripojovací poplatok. Jedenásť stavebníkov 
poplatok zaplatilo, s ostatnými sa urobí splátkový kalendár. 
- dnes na valnom zhromaždení 20 zúčastnených členov schválilo založenie Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Slovenský raj. Následne by mala prebehnúť registrácia, boli zvolené jej orgány.  
- 6.9.2012 bol ukončený zmluvný vzťah s fi. RESTAV, s.r.o. Žilina,  ktorá mala realizovať 
rekonštrukciu MŠ Ružová ul. Obec im zaplatila za búracie práce, vykonané na tejto stavbe. Následne 
bola vo Vestníku pre verejné obstarávania vyhlásená verejná súťaž. O súťažné podklady požiadalo 
päť firiem (jedna firma po termíne), oslovili sa ešte ďalšie tri firmy. Do termínu predkladania ponúk 
sme dostali  dve cenové ponuky – hodnotiaca komisia vybrala firmu UNISTAV, s.r.o. Prešov. Po 
zisteniach sa táto firma javila sa ako seriózna, mala dobré referencie. Po 16 dňovej čakacej lehote, v 
ktorej mohli byť podané námietky,  sme vyzvali  fi. UNISTAV, s.r.o. Prešov na uzavretie zmluvy 
o dielo. Zástupcovia firmy boli predtým na stavbe pozrieť, urobili si fotodokumentáciu. Na stretnutí 
s konateľom firmy, boli z ich strany pripomienky k uzatváraniu zmluvy. Na stavbe sa boli pozrieť 
i tohto týždňa, ale doteraz zmluvu neuzatvorili. Včera sme im zasielali výzvu na uzavretie zmluvy, 
s tým, že ak ju do 26.10.2012 do 14:00 hod. neprídu uzatvoriť, budeme postupovať v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a znova sa zvolá hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o ďalšom 
postupe.   
Fi. UNISTAV, s.r.o. Prešov vo svojej cenovej ponuku stanovila na zrealizovanie prác 33 dňovú lehotu, 
ktorú asi nedokážu dodržať a zrejme majú strach zo sankcií za nedodržanie tohto termínu. RÚVZ 
Spišská Nová Ves požiadame o predĺženie povolenia na dočasnú prevádzku MŠ, v priestoroch  ZŠ 
na Komenského ul. a v jednom pavilóne MŠ Ružová ul., ktoré končí dňa 31.10.2012. 
 
4 a) Požiadavky občanov ul. Pribinova 
Ing. Kotrady – vyzval občanov ul. Pribinova do diskusie. 
p. Oravec – informoval sa, kedy obec odpredá záhrady obyvateľom ul. Pribinova  
Ing. Kotrady – o predaji hnuteľného i nehnuteľného majetku obce rozhodujú poslanci. Na rokovaní 
obecnej rady bolo doporučené, že obec bude odpredávať záhrady v cene 6,- Eur/m2. V  prípade, že 
obyvatelia ul. Pribinovej požiadajú o stavebné povolenie, za každý m2 si budú musieť priplatiť 32,- 
Eur/m2 na výstavbu inžinierskych sietí. V geometrickom pláne sú niektoré parcely väčšie. Užívatelia 
týchto pozemkov si musia dať urobiť geometrický plán, kde bude vyčlenená plocha, ktorú 
momentálne využívajú.  
p. Oravec - majú geometrické plány od r. 1993. 
p. Hajko -  približne v r. 1983 začali s výstavbou rodinných domov  na výmere 416 m2 . Vlastní 
pozemok so stúpaním 25 %, museli robiť oporné múry. Keďže tento pozemok bol malý, obec poskytla 
obyvateľom svah, bol to zvlnený terén, s tromi cestami. Obyvatelia si ho museli upraviť, keďže tieto 
pozemky dostali ako záhrady k rodinným domom. V r. 1993 dostali povolenie od obce, že si môžu 
tieto pozemky ohradiť, chodili sa na obecný úrad pýtať, kedy si môžu pozemky odkúpiť. Dvanásť 
obyvateľov má záhrady odkúpené. Dvadsaťosem rokov robia na týchto záhradách, zrovnali terén, 
vysadili stromy a teraz nám to chcete predať ako stavebné pozemky ? Obyvatelia ul. Pribinovej 
žiadajú prideliť záhrady k ich domom a pozemky za plotom, v prípade výstavby rodinného domu sú 
ochotní odkúpiť ako stavebné pozemky.  
 
5. Žiadosť advokátskej kancelárie o prerokovanie škody 
Ing. Kotrady – v materiáloch poslanci dostali žiadosť advokátskej kancelárie JUDr. Martina Śpaka 
o predbežné prerokovanie škody. Jedná sa o mimosúdnu dohodu, nakoľko obec Smižany nedovolila 
Jaroslavovi Šarišskému vykonávať poslanecký mandát.  
Mgr. Vaško – požiadal o prestávku. 
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Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
Mgr. Vaško – doplnenie k bodu 4a) : v spise: Územný plán zóny je záznam z pracovného stretnutia 
z r. 2006, kedy boli občania pozvaní na prerokovanie a títo občania nie sú si vedomí toho, že 
požiadali, aby ich parcely boli preklasifikované zo záhrad (ako to bolo v zadaní územného plánu zóny) 
na stavebné pozemky. 
Ing. Novotný – občania z ul. Pribinovej si chcú odkúpiť pozemky, ktoré užívajú ako ornú pôdu v cene, 
ktorá bola predbežne navrhnutá 6,-Eur/m2, s tým, že pokiaľ by bol v ďalšom období záujem kúpiť si 
parcelu na stavebný pozemok, tak súhlasia s cenou 6,-Eur/m2 (za pozemok) +  32,-Eur/m2 za 
zriadenie infraštruktúry. 
Ing. Andrassy, PhD. – pripraviť uznesenie v tom zmysle, aby obec pripravila podklady k odpredaju 
pozemkov na ul. Pribinova, tak aby boli zohľadnené požiadavky užívateľov, akým spôsobom je 
možný odpredaj, v súlade so zákonom, aby kúpne zmluvy boli pripravené v súlade s platnou 
legislatívou. 
Mgr. Vaško – Územný plán zóny je schválený. Keď občania dostanú ponuku odkúpiť si pozemky ako 
záhrady, bude to v rozpore s Územným plánom zóny a už je to v rozpore so zákonom. Bude potrebná 
zmena Územného plánu zóny. Cena na príspevok na inžinierske siete pri predaji pozemkov na 
Panskom kruhu bola rozpočítaná aj na tieto pozemky, to zn. že obec musí nájsť za tieto pozemky 
finančné prostriedky na to, aby vykryla investície do inžinierskych sieti. 
p. Petreková – prečo sa nejednalo s obyvateľmi ul. Pribinova pred vypracovaním Územného plánu 
zóny, keď oni viackrát žiadali obec o odkúpenie týchto pozemkov ako záhrady. Prečo sa do 
Územného  plánu zóny dali záhrady ako stavebný pozemok ?  
Ing. Kotrady – pôvodne nad záhradami bola cesta. Na podnet niektorých obyvateľov ul. Pribinova i 
poslancov, pri príprave Územného plánu zóny Panský kruh Ing. Arch. Kuvik cestu zakreslil podľa 
požiadavky tak, aby sa tam doplnila časť parciel, čím by  v budúcnosti mohol vzniknúť stavebný 
pozemok.  Z toho dôvodu sa tam pričlenili ďalšie parcely. Ak  sa občania rozhodnú stavať, môžu 
parcelu využiť ako stavebný pozemok. 
p. Gondová – opýtala sa, kto vlastne z ul. Pribinovej dal podnet, aby tam vznikli stavebné pozemky 
Ing. Kotrady - k prerokovaniu Územného plánu zóny sa posielali osobne pozvánky každému 
obyvateľovi ul. Pribinova 
Ing. Baginová – občanom boli doručené pozvánky na doručenky. Tiež sa občania zúčastnili i na 
zasadnutí, kde boli oboznámení s tým, že sú naplánované stavebné pozemky a nikto voči tomu 
nemal žiadnu námietku. 
p. Oravec – bol pri prezentácii týchto pozemkov, občania boli postavení pred hotovú vec, nik sa ich 
nepýtal, či s tým súhlasia 
Mgr. Vaško - zo stretnutia sú dva záznamy, kde nik nenamietal, že ich pozemky nemajú byť ako 
stavebné, iba žiadali o ich odkúpenie. 
p. Hájek – žiada do uznesenia uviesť, že záhrady im boli pridelené k parcele domu 
Ing. Andrassy, PhD. – prečítal občanom ul. Pribinova predbežný návrh uznesenia 
občania ul. Pribinova – požadujú, aby cena pozemku bola 6,-Eur/m2 
Mgr. Szitová – Územný plán zóny je schválený na stavebné pozemky, cena sa bude znova 
prerátavať. Snaha poslancov vyjsť v ústrety obyvateľom ul. Pribinova je, ale občania by sa mali 
zúčastňovať stretnutí, keď sa ich to týka.   
 
Ing. Kotrady poďakoval za diskusiu k bodu 4a) a prešiel k bodu č. 5 : Žiadosť advokátskej kancelárie 
o prerokovanie škody. Odovzdal slovo advokátovi JUDr. Martinovi Špakovi. 
 
JUDr. Špak – advokátska kancelária zastupovala p. Šarišského vo veci protiprávneho konania obce 
Smižany tým, že mu odňala možnosť vykonávať funkciou poslanca OZ. Ústavný súd SR i Krajský súd 
v Košiciach konštatoval porušenie práv p. Šarišského. Preto bol podaný návrh na začatie rokovania 
o mimosúdnom vyrovnaní, nakoľko je zrejmé, že konaním obce Smižany, vznikla p. Šarišskému 
škoda.  
JUDr. Špak vyzval poslancov do diskusie, ako navrhujú ďalej postupovať.    
Ing. Andrassy, PhD. – informoval sa, aká výška škody bola p. Šarišskému spôsobená a ako sa k nej 
dopracoval. 
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JUDr. Špak –, výška škody je priamoúmerná miere intenzity, nakoľko v tomto konaní došlo 
k porušeniu až dvoch ústavných práv p. Šarišského. Navrhujeme v hranici mimosúdneho vyrovnania 
sumu 17 tisíc Eur plus suma, ktorá bola vyplatená poslancom OZ za každú účasť na zasadnutiach 
OZ od 21.1.2011 do 13.9.2012, čiže 950,84 Eur za rok 2011 a 618,82 Eur za rok 2012. 
Ing. Andrassy, PhD. – v Zásadách o odmeňovaní poslancov OZ je určené presne, kedy je poslancovi 
vyplácaná odmena. Je v nich uvedené, že podkladom pre mesačnú odmenu poslancovi je i 
prezenčná listina a overená zápisnica, t. zn. ak sa poslanec zasadnutia nezúčastní, nemá nárok na 
odmenu. Daný bod nebol naplnený účasťou p. Šarišského na zasadaniach, preto by mu nemala byť 
vyplatená odmena. Keďže namiesto p. Šarišského bola odmena vyplatená p. Horváthovi, finančné 
prostriedky sa vyčerpali a v rozpočte sa nenachádzajú. Pri prepočte vyrátal odmenu poslanca 621,-
Eur ( 27,-Eur/1 zasadnutie x 23 zasadnutí) a nie 950 Eur. Vyzval starostu obce, aby navrhol, ako 
riešiť túto situáciu. 
JUDr. Špak - p. Šarišský nebol Obcou Smižany pozvaný na zasadania OZ, bol obcou, vlastne 
starostom požiadaný, aby uvoľnil miesto poslanca, nakoľko jeho mandát údajne zanikol. 
Ing. Kotrady – prečítal list, ktorým p. Šarišskému oznámil zánik mandátu poslanca. Vysvetlil, že on 
nevyzval p. Šarišského, aby uvoľnil miesto poslanca, ale Klub poslancov požiadal o zmenu programu 
zasadnutia. 
-informoval, že v odmenách poslanca je vyčíslená účasť na zasadnutiach OZ a tiež i paušálna 
odmena, ktorú dostávajú poslanci v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov. Starosta usmernil 
poslanca Ing. Andrassyho, PhD., aby nesmeroval otázky na neho, ale na Klub poslancov, ktorý túto   
situáciu spôsobil, ten by mal k tomu zaujať stanovisko. 
p. Grečko – po prvé spôsobil to samotný poslanec, ktorý 27.12.2010 zložil sľub poslanca OZ a mal 
pracovnú zmluvu s obcou do 30.12.2012. Po druhé svojou nečinnosťou to spôsobilo aj vedenie 
obecného úradu, keď vedelo, že má zamestnanca obce, ktorý bolo zvolený za poslanca OZ a keď 
práce skončil 5. a 6., decembra, nič nebránilo tomu, aby pracovná zmluva bola ukončená napr. k 15. 

12. V sťažnosti, ktorá bola podaná na Ústavný súd bolo napísané, že :  Poslanec Miroslav Grečko 

požiadal st'ažovatel'a, aby opustil miesto vyhradene poslancom OZ Smižany a aby o prijatí 

akýchkoľvek 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. 
Neviem kto dal podklady na tieto slová. Je to jedná veľká lož, ja som nikoho nevyhnal a nikomu 
nezakázal, že nemôže hlasovať. Toto je konštatované v odôvodnení ústavného súdu. Poslanec 
Grečko sa pýtal JUDr. Špaka odkiaľ  ste čerpal materiály k podaniu sťažnosti, či mu dal ich jeho 
klient, či mu to dala obec, alebo si to našiel na internetovej stránke obce. Keď toto ste zakomponoval 
do sťažnosti, vedome ste uviedol do omylu Ústavný súd SR, lebo toto sa nezakladá na pravde. Ďalej 
uviedol, že má doslovný prepis videa, kedy predložil  materiál  starostovi obce. Starosta si študoval 
tento materiál, bolo ticho asi tri až štyri minúty a po schválení programu povedal p. Šarišský : 

-  „pán starosta môžem odísť, nemám tu právo, môžem odísť ?  
- 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“.  
Toto video z 2. zasadnutia záhadným spôsobom po vydaní nálezu ústavného súdu už nie je na 
internetovej stránke obce dodnes. Môžem ho komukoľvek dať k nahliadnutiu. Nič také ako je uvedené 
v sťažnosti na zasadnutí OZ nebolo konštatované a nie je to konštatované ani v prvom a ani 
v druhom rozsudku Krajského súdu, je to konštatované len v náleze ústavného súdu.      
Mgr. Szitová – Ja na doplnenie poslanca Grečka rozhodnutie poslaneckého klubu ako to pán starosta 
definoval, nebolo rozhodnutím poslaneckého klubu, ale ak máme odhlášku zo Sociálnej poisťovne na 
ktorej je napísané, že ten človek v čase skladania sľubu je zamestnancom obce, my sme tak isto ako 
pán starosta orgán v obci, ktorý má právo konať, ak zistí, že je pochybenie. 
Druhá poznámka nebolo to svojvoľné rozhodnutie, máme na papieri dve nezávislé stanoviská 
z ministerstva vnútra  a tretia poznámka, ktorú považujem možno až za hraničiacu so zákonom, že 
podklady pre ústavný súd, o ktorých hovoril p. Grečko a ktoré ste neviem odkiaľ získal, keď máme 
zasadnutia, ktoré sú verejné a ktoré sú nahrávané, ak by boli objektívne, tak na základe takýchto 
objektívnych podkladov sa  nemôže takéto zdôvodnenia Ústavného súdu SR objaviť. Tu boli 
porušené základné práva poslanca. Na to je treba si dávať pozor. 
JUDr. Špak -  ak bola vyplatená odmena p. Horváthovi, nakoľko právny dôvod na základe ktorého 
poberal odmenu za výkon funkcie poslanca odpadol, obec Smižany má právo uplatniť tento nárok na 



8 

 

súde. Pracovný pomer p. Šarišského zanikol dohodou, čiže vaše tvrdenia, že bol v pracovnom 
pomere sú zavádzajúce. Ak by mal Ústavný súd SR dojem, že skutočnosti o ktoré sa opierala naša 
sťažnosť boli nejakým spôsobom zavádzajúce, môžem vás poučiť, že postup na základe čoho 
Ústavný súd SR rozhodol bol ten, že si vyžiadal celý spisový materiál z krajského súdu a na základe 
nielen  našich tvrdení ale aj na základe obsahu spisu rozhodol.  
p. Grečko - ja som sa pýtal, odkiaľ ste čerpal túto stať, t.j. stať, že ja som povedal  p. Šarišskému, aby 
odišiel, že sa nikdy nestal poslancom, odkiaľ ste tieto veci čerpal ? 
JUDr. Špak – zišli sme sa tu preto, lebo  p. Šarišskému obec Smižany odňala takmer na dva roky 
mandát poslanca OZ.   
p. Grečko – mám Vám znova prečítať z nálezu ústavného súdu, ktoré som Vám čítal, alebo pamätáte 
si to, alebo zavádzate, čiže Vám to prečítam znova na ozrejmenie pamäti  t.j. „:  Poslanec Miroslav 
Grečko požiadal st'ažovatel'a, aby opustil miesto vyhradene poslancom OZ Smižany a aby o prijatí 
akýchkoľvek uznesení do budúcnosti nehlasoval, nakol'ko sa nestal poslancom OZ Smižany.“ 
Opakovane sa pýtal JUDr. Špaka, či to má takto v podkladoch  z obecného úradu, lebo keď nie, tak 
vedome ste klamal pred ústavným súdom, lebo on takéto slová nikdy nepovedal.  Máme k tomu 
video, je k tomu zápisnica a máme k tomu doslovný prepis.  
Ďalej p. Grečko pokračoval v tom, že  JUDr. Tarageľ povedal, že OZ konalo v dobrej viere, čo  
potvrdil aj Krajský súd, no Ústavný súd SR však sa na veci  pozeral z pohľadu ústavy. Postupovali 
sme podľa zákona o obecnom zriadení, správ z ministerstva vnútra, mali sme vyjadrenie hovorcu 
ZMOSu. To, že Ústavný súd SR dal za právo byť zvolený viacej, ako čo sa týka zákona o obecnom 
zriadení rešpektujeme. Na 3. Zasadnutí OZ p. Orinčáková povedala, že až by súd  v budúcnosti 
došiel k inému názoru, nič nebráni p. Šarišskému vrátiť sa naspäť čo sa aj stalo, konali sme podľa 
správ z MV SR, podľa zákona o obecnom zriadení a nič nenasvedčovalo tomu, že konanému 
protiprávne. To ako sme konali nie je protiprávnosť. To že ústavný súd konštatoval, že právo byť 
volený je viacej ako postup podľa zákona o obecnom zriadení, kedy sa hovorí, že poslancovi zaniká 
mandát my rešpektujeme, ale na druhej strane poukázal na to, že ústavný zákon č. 357  hovorí, kto 
sú tí verejný funkcionári a poslanci OZ to nie sú, lebo by museli predkladať majetkové priznanie, ako 
to predkladajú poslanci mestských zastupiteľstiev, resp. VÚC a opätovne zdôraznil, že rešpektuje 
nález hoci ma na to svoj názor, ale dotklo sa ho to, že boli tam uverejnené slová na moju adresu, 
ktoré nikdy nepovedal a sú k tomu len dve možnosti, že Vám to dal Váš klient, alebo ste to napísal vy. 
Nikto iný.     
JUDr. Špak –  v stanoviskách z ministerstva vnútra – nepoznali skutkový a právny stav,  je na konci 
vyjadrenia výslovne uvedené, že tento právny názor nie je záväzný. To znamená, že relevancia tohto 
stanoviska na právne účely je nízka. V tom čase ste sa oboznámili aj so stanoviskom Advokátskej 
kancelárie JUDr. Sotolářa - s iným právnym názorom, ktorý do istej miery vyvracal tvrdenie 
ministerstva vnútra.  
p. Grečko – právne stanovisko JUDr. Sotolářa prišlo oveľa neskôr než my sme postupovali na 3. 
zasadnutí OZ 
Ak vtedy vznikla nejaká pochybnosť, prečo ste už vtedy nezačali riešiť túto vec ďalej, resp. prečo ste 
neumožnili vykonávať mandát poslanca p. Šarišskému ? 
p. Grečko – je právne stanovisko advokátskej kancelárie právne záväzné pre obecné zastupiteľstvo? 
JUDr.  Špak - konečný rezultát je to, že p. Šarišský vykonáva svoj mandát po takmer dvoch rokoch 
a z toho porušenia by mali byť vyvodené určité postihy. 
Mgr. Szitová – konečný rezultát na základe nepravdy, ktorá bola predložená ústavnému súdu, keď 
máme doklad, ktorý je zaznamenaný na videu, veď toto je klamstvo, my ako poslanci sme postupovali 
podľa zákona a dostali sme rozhodnutie Krajského súdu, ktoré bolo právoplatné, p. Šarišský sa na 
základe možno aj takýmto nepravdivým dokladom odvolal, dospel Ústavný súd SR k stanovisku, ku 
ktorému dospel, v akom štáte to žijeme? 
p. Grečko – stále ste neodpovedal na otázku, odkiaľ ste čerpal informácie na podanie sťažnosti na 
ústavný súd  
JUDr. Špak – je tu určitý právny stav, nie na základe toho, čo bolo napísané, ale čo bolo v spisovom 
materiáli. Po 18 mesiacoch vyšla pravda najavo, sme povinní ju všetci rešpektovať. 
p. Grečko – Ústavný súd SR nekonštatoval to, že náš postup bol zlý, konštatoval to, že  právo byť 
zvolený má väčšiu právnu silu. Konštatoval, že porušenie zákona o obecnom zriadení bolo 
zanedbateľnej intenzity. Ale nastal ten skutkový stav, že p. Šarišský bol v čase zloženia sľubu 
zamestnancom obce. Ústavný súd nekonštatoval to, že my sme postupovali proti zákonne.  
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Ing. Zekucia – čo viedlo p. Śarišského k žiadaniu takej vysokej ujmy a či sa bude môcť pozrieť 
občanom do očí, keď obec nemá peniaze na základné potreby, nemá finančné prostriedky na 
rekonštrukciu materskej škôlky a ďalšie potreby ? 
p. Šarišský – vy ste to urobili vedomky, všetci, od začiatku som vedel, že mi beriete právo byť volený. 
O tom sa baviť nebudem, Vám sa tu spovedať nebudem vyjadrím sa k tomu neskôr. 
JUDr. Špak – Nález Ústavného súdu SR hovorí, že existencia pracovnoprávneho vzťahu bola v danej 
situácii zanedbateľná, t. zn., že len 3 dni po zvolení. Ústavný súd SR však nezrušil rozsudok 
Krajského súdu preto, že volebné právo má vyššie postavenie v rámci Ústavy SR. V  Náleze 
Ústavného súdu SR je na str. 11 uvedené, že Krajský súd v Košiciach porušil tzv. procesné postupy, 
pri vydaní rozsudku, na základe ktorého žalobu zamietol, t. zn. že Ústavný súd vychádzal z toho, že 
pracovný pomer p. Šarišskému skončil pred zložením sľubu - toto konštatovanie zakladalo 
skutočnosť, že rozsudok Krajského súdu musel byť zrušený. 
p. Grečko – opýtal sa JUDr. Špaka, či môže vidieť podnet, ktorý zaslal na ústavný súd. V podnete 
budú napísané tie slová, o ktorých hovoril, ktoré sú konštatované v odôvodnení   
JUDr. Špak - sme tu preto, aby sme prejednali výšku nemajetkovej ujmy p. Šarišského, nevylučujeme, 
že pri prípadnom súdnom konaní bude tento nárok vyšší. 
p. Svetkovský - to čo žiada p. Šarišský je amorálne  
JUDr. Špak - ešte pred tým ako prijali tieto opatrenia, možno do určitej miery bolo treba zvážiť možné 
dôsledky tohto konania – a to sú tie dôsledky, ktoré po 18 mesiacoch to konanie prinieslo 
Ing. Zekucia – pokiaľ poslancovi patrí odmena podľa zásad - na tie má právo 
JUDr. Špak - je to poľutovaniahodné, nakoľko obec zodpovedá za orgány, ktoré sú v obci zriadené, 
teda aj za rozhodnutia OZ. Z dikcie toho, čo uviedol p. starosta, ( zápisníc a uznesení), on sa 
nestotožňoval s názorom Klubu poslancov, avšak obec ako taká je primárne zodpovedná za tieto 
konania.  
p. Šarišský – mandát poslanca mi odobral Klub poslancov (okrem p. Andrassyho) pod vedení p. 
Grečka. V predchádzajúcom volebnom období som sa zúčastňoval pravidelne zasadnutí, pracoval 
som pre Rómov. Ja by som zo zastupiteľstva dobrovoľne neodišiel. 
p. Svetkovský – poprosil ukončiť túto debatu 
Mgr. Trošanová – požiadala o prestávku 
 
6.  Návrh kúpnej zmluvy – stavebné pozemky IBV Panský kruh 
Poslancom bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy na preštudovanie. 
Ing. Andrassy, Phd. – v rámci pripojovacieho poplatku boli náklady aj na elektroinštalácie a odvod 
splaškovej  vody ? 
Ing. Kotrady – v pripojovacom poplatku na inžinierske siete je zahrnutý vodovod, kanál, komunikácie. 
Elektrosiete a plyn nie sú zahrnuté. S VSE a SPP  musíme jednať. Pokiaľ sa jedná o novú výstavbu, 
elektrárne to robia tak, že investorstvo zabezpečuje obec , oni po napojení 70 % stavebníkov na siete 
následne odkupujú rozvody do svojho majetku  za cenu podľa  znaleckého posudku. Elektrárne majú 
na to  prijatú internú smernicu. 
Ing. Andrassy, PhD. – jednou z podmienok obchodnej verejnej súťaže bola úplná inžinierska 
vybavenosť 
-v rámci obchodnej verejnej súťaže sa predával stavebný pozemok  a daná zmluva je pripravovaná 
na ornú pôdu 
Ing. Krotká – samotní stavebníci si požiadajú Obvodný pozemkový úrad o súhlas 
s nepoľnohospodárskym využitím poľnohospodárskej pôdy. Po kolaudácii stavby sa preklasifikuje 
druh pozemku. 
Ing. Baginová – v žiadosti o stavebné povolenie stavebník doloží súhlas s využitím 
poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely. Pred vydaním stavebného povolenia vydajú súhlas 
s vyňatím a po kolaudácii na základe porealizačného geometrického plánu a kolaudačného 
rozhodnutia kataster automaticky pri zápise stavby preklasifikuje ornú pôdu pod stavbou na 
zastavanú plochu. Pozemok sa stáva stavebným, na základe právoplatného územného rozhodnutia. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 241/23/2012 
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu na stavebné pozemky na IBV Panský kruh. Kúpne zmluvy s víťaznými 
uchádzačmi z obchodnej verejnej súťaže uzavrie starosta obce. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
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p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
7.  Rozpočtové opatrenie  č.16, č.17, č.18, č.19, č. 20 
 
7.1 Rozpočtové opatrenie č. 16 
 
Dosiahnutie nižších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. znížením 
prebytku rozpočtu a to: 
 
- 322001 08 – dotácia na kaštieľ – zníženie príjmov o sumu 60 078,12 Eur  
- 322001 66 – dotácia na regeneráciu sídiel - zníženie príjmov o sumu 216 560,19 Eur      
- 0170 821005 – splácanie bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu 212 572,55 Eur 

(program 15.2)     
- 01116 713002 – nákup softvéru elektronickej aukcie – zníženie výdavkov o sumu 5 500,00 Eur 

(program 3.2) 
- 0620 716 – projektová dokumentácia na elektro, plyn Panský kruh – zníženie výdavkov o sumu 

25 000,00 Eur (program 3.3.1)   
- 09601 713004 – kuchynský robot pre ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 442,00 Eur 

(program 9.3.2) 
- 01116 637005 – špeciálne služby Pro Care – zníženie výdavkov o sumu 670,00 Eur (program 

15.1) 
- 0310 637005 – špeciálne služby Pro Care – zníženie výdavkov o sumu 428,00 Eur (program 5.1) 
- 0620 637005 – špeciálne služby Pro Care – zníženie výdavkov o sumu 385,00 Eur (program 15.1) 
- 0112 653001 – manipulačné poplatky – zníženie výdavkov o sumu 732,38 Eur (program 15.1) 
 
p. Grečko, Ing. Andrassy, PhD.  – navrhujú  presunúť nákup softvéru elektronickej aukcie  do 
rozpočtu na rok 2013 
Mgr. Szitová – zaujíma ju položka projektová dokumentácia na elektro, plyn na Panský kruh  
Ing. Kotrady – mali sme využiť finančné prostriedky, ktoré dostaneme za  refundáciu vlastných 
finančných prostriedkov investovaných na kaštieľ, žiadosť o platbu sme podali v apríli 2012, ale 
doteraz ešte nemáme tieto finančné prostriedky vrátené. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 242/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
7.2 Rozpočtové opatrenie č. 17 
 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

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

 
- 223002 01 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 7 702,00 Eur  
- 01116 641012 – transfer pre ŠÚ – zvýšenie výdavkov o sumu 942,14 Eur (program 15.1) 
- 09122 630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov sumu 6 759,86 Eur (program 9.6) 

- 223002 01 1 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 1 144,26 Eur  
- 01116 641012 – transfer pre ŠÚ – zvýšenie výdavkov o sumu 1 144,26 Eur (program 15.1)  

- 223002 04 – príjmy MŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 416,00 Eur  
- 0911 632001 04 – el. energia MŠ Kom. – zvýšenie výdavkov o sumu 416,00 Eur (program 9.1.3) 

- 223002 02 – príjmy MŠ Ružová – zvýšenie príjmov o sumu 1 023,00 Eur 
- 0911 717002 – rekonštrukcia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 484,60 Eur (program 

9.1.1) 
- 0911 632001 02 – el. energia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 229,24 Eur (program 

9.1.1) 
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- 0911 637004 02 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 300,00 Eur (program 9.1.1) 
- 0911 642015 02 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 9,16 Eur (program 9.1.1) 

- 223001 02 – vstupné klzisko – zvýšenie príjmov o sumu 881,42 Eur  
- 0810 633015 – palivá ako zdroj energie o sumu 27,53 Eur (program 10.1) 
- 0810 632001 – el. energia o sumu 238,89 Eur (program 10.1) 
- 0810 637027 – dohody mimo prac. pomeru o sumu 615,00 Eur (program 10.1) 
 
p. Grečko – chce doplniť na návrh poslancov OR-  bod č. 6 – v zápisnici OR je dotaz. Ktoré obce si 
neplnia príspevok na Spoločný školský úrad? 
- prednosta OcÚ predložil prehľad z ktorého vyplýva, že k 25.10.2012 príspevok na spoločný školský 
úrad obce: Danišovce(42,60 €), Vítkovce (88,13 €), Iliašovce(124,32 €), Chrasť n/Hornádom (130,62 
€) a Smižany (2 548,61 €) 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 243/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
Mgr. Szitová - požiadala o prestávku 
 
Ing. Andrassy, PhD. – prečítal návrh uznesenia :  
 
7.3 Rozpočtové opatrenie č. 18 
 
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.:  
 
Presun z položky rozpočtu: 

- 0510 642009 – SEZO „Integrovaný systém nakladania s odpadmi“ sumu 3 768,- Eur na položky 
rozpočtu: 
 

položka 01 116 610 – 001 navýšenie o 140,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa  v r. 2012 
položka 01116 610 – 001 navýšenie o 600,00 € ako odmena – z titulu krátenia osobného hodnotenia  
položka 01 116 610 – 002 navýšenie  o 80,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 
položka 01 116 610 – 003 navýšenie o 80,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 
položka 01 116 610 – 003 navýšenie o 1 350,00 €,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného 
hodnotenia   
položka 01 116 610 – 004 navýšenie o 40,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 
položka 01116 610 – 004 navýšenie o 600,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia  
položka 01 116 610 – 005 navýšenie o 130,00 € z titulu navýšenia plat. triedy v r. 2012 
položka 01116 610 – 005 navýšenie o 424,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia  
položka 08 205 611 – navýšenie o 40,00 € z titulu navýšenia plat. triedy v r. 2012 
položka 08 205 611 – navýšenie o 440,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia  
 
Ing. Andrassy, PhD. - zdôvodnenie daného rozpočtového opatrenia by bolo z dôvodu nedodania 
podkladov pri spracovaní rozpočtu v rámci navýšenia plat. stupňov  v r. 2012.  
Mgr. Szitová – rozpočtové opatrenie bolo navrhnuté, pretože niektorí zamestnanci OcÚ boli 
poškodení a bolo im krátené osobné ohodnotenie. Nerešpektuje to, čo OZ schváli a to je rozpočet. 
Keďže nikto z nás nechce zamestnancom uškodiť odporúčam prijať toto uznesenie. 
Ing. Kotrady - keď poslanci na zasadnutí OR odsúhlasia, že starosta môže osobné príplatky rozdeliť 
tak, ako uzná za vhodné, aby to bolo rovnomerne pre všetkých zamestnancov. Zamestnanci boli 
poškodení z titulu toho, že ste siahli na mzdy. 
Mgr. Szitová – rada, ktorá bola pred mesiacom konštatovala, že celý rok sa porušuje rozpočet 
v niektorých položkách mzdy, ktoré boli prijaté. Pretože nechceme aby boli postihnutí zamestnanci 
ktorí za nič nemôžu, preto dávame tento návrh.  
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Ing. Kotrady – počas roka, keď máme schválené finančné prostriedky, ani jedna položka nebola 
prekročená, rozpočet sa neporušuje. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 244/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
7.4 Rozpočtové opatrenie č. 19 
 
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.:  
 

- 0510 642009 – SEZO „Integrovaný systém nakladania s odpadmi“ – zníženie výdavkov o sumu 
4 157,48 Eur (program 6.1) 

- 01116 637026 – odmeny poslancom – zvýšenie výdavkov o sumu na 3 249,48 Eur (program 
1.1.3) 

- 01116 620 – poistné do ZP – zvýšenie výdavkov o sumu 258,00 Eur (program 15.1) 
- 01116 625 – poistné do SP – zvýšenie výdavkov o sumu 650,00 Eur (program 15.1) 
 
Ing. Kotrady – upozornil, že aj v tomto RO sa opakuje položka 0510 642009  
p. Hricová – nahradí sa položkou 10 202 642002 – transfer neziskovej organizácie 
 
UZNESENIE  č. 245/23/2012 
Hlasovanie: 
Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef 
Koky/za, p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/proti, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./proti, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan 
Zekucia/za 
 
7.5 Rozpočtové opatrenie č. 20 

 
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.:  
 
- 0310 633002 – výpočtová technika – zníženie výdavkov o sumu 420,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 63300 – interiérové vybavenie – zníženie výdavkov o sumu 360,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 636002 – prenájom zariadení – zvýšenie výdavkov o sumu 780,00 Eur (program 5.1) 

- 0911 633001 03 – interiérové vybavenie MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 1 159,00 Eur 
(program 9.1.2) 

- 0911 635006 03 – údržba budov – zvýšenie výdavkov o sumu 809,00 Eur (program 9.1.2) 
- 0911 633006 03 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 350,00 Eur (program 9.1.2) 

- 09601 637001 22 – školenia ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 9.3.2) 
- 09601 631001 22 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 9.3.2) 

- 09601 637001 24 – školenia ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 9.3.3) 
- 09601 631001 24 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 27,00 Eur  (program 9.3.3) 

- 09601 635006 – údržba budov ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 80,00 Eur (program 9.3.3) 
- 09601 635004 – údržba strojov ŠJ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 80,00 Eur (program 9.3.3) 

- 0620 717001 – park.miesta na st.cintoríne – zníženie výdavkov o sumu 718,83 Eur (program 
3.3.1) 

- 0840 717002 – chodník na cintoríne – zvýšenie výdavkov o sumu 718,83 Eur (program 12.5)   

- 04513 635006 – opravy cest. komunikácii – zníženie výdavkov o sumu 4 857,00 Eur (program 
7.1)    



13 

 

- 04513 713005 – špec.stroje, prístr.,zariad.– zvýšenie výdavkov o sumu 4 857,00 Eur (program 
7.1)   

- 10403 637014 – stravovanie TSP – zníženie výdavkov o sumu 160,00 Eur (program 13.5)   
- 10403 637016 – prídel do soc. fondu  TSP – zvýšenie výdavkov o sumu 160,00 Eur (program 

13.5)   

- 0510 642009 – SEZO ISNO – zníženie výdavkov o sumu 777,97 Eur (program 6.1) 
- 0112 653001 – manipulačné poplatky – zníženie výdavkov o sumu 230,00 Eur (program 15.1) 
- 01116 637016 – prídel do soc. fondu – zvýšenie výdavkov o sumu 1 007,97 Eur (program 15.1) 
 
p. Grečko – k nákupu meračov uviedol, že zisťoval v iných mestách, ktoré majú takéto merače 
umiestnené na štátnej ceste, tak ako to máme umiestnené my, nakoľko ul. Tatranská ulica je štátnou 
cestou a preto bolo na mieste, aby sa obec žiadala VÚC, či by tieto merače nemohli byť financované 
z ich rozpočtu, nakoľko ide o cestu II. triedy, čím by sa pre obec ušetrili nemalé finančné prostriedky 
Ing. Kotrady – obec dávala žiadosť a opakovane rokovala s dopravným inšpektorátom 
p.Grečko – opakovane uviedol, že mal na mysli VÚC a nie dopravný inšpektorát 
Ing. Kotrady - robil to p. Juraška on má tieto veci na starosti 
p. Grečko – to znamená, že obec má k tejto žiadosti nejaké písomné stanovisko?; ďalej sa pýtal, či na 
komisii môže p. Jurašku požiadať o predloženie takejto žiadosti k nahliadnutiu    
p. Kotrady - áno 
   
OZ prijalo UZNESENIE  č. 246/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/zdržal sa, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./za, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
 
8.  Podmienky na verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebných pozemkov 
   
OZ prijalo UZNESENIE  č. 247/23/2012 
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. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, nasledovné parcely registra C KN, ktoré vytvárajú 33 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. pridelený    

8. 1663/206 800 800 orná pôda 

9. 1663/207 800 800 orná pôda 

 

10. 

1663/208 

1663/209 

17 

697 

 

786 

orná pôda 

orná pôda 
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1668/151 72 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. pridelený    

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 

 

25. 

 

1663/296 

1668/140 

1668/139 

833 

2 

9 

 

844 

orná pôda 

TTP 

TTP 

26. pridelený    

27. 1663/302 694 694 orná pôda 

28. pridelený    

29. pridelený    
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30. 1663/305 740 740 orná pôda 

31. 1663/310 740 740 orná pôda 

32. pridelený    

33. 1663/312 769 769 orná pôda 

34. pridelený    

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 budú po schválení obecným 
zastupiteľstvom 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 mesačníku Smižiansky hlásnik. Minimálna cena je 6,- € /m2 za pozemok plus 
32,- € /m2 príspevok na inžinierske siete.  
 
Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 248/23/2012 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka a VZN obce 
Smižany č. 85, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany na 
predaj nehnuteľného majetku obce, a to 33 stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Smižany v 
lokalite novej IBV Panský kruh. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
9. Stavebné pozemky 

 
9.1.) Zámer obce predať pozemok časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. 
Smižany, diel 1 o výmere 15 m2 a diel 2 o výmere 4 m2 , spolu 19 m2  podľa GP č. 37705199-9/2012 
pri parcele č. C-KN 2037/151 na Košiarnom briežku Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinova 15, Smižany na 
rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov.  
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 249/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/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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9.2.) Predaj pozemku časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 15 m2 a diel 2 o výmere 4 m2, spolu 19 m2 podľa GP č. 37705199-9/2012 pri parcele č. C-
KN 2037/151 na Košiarnom briežku Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinova 15, Smižany na rekreačné účely 
v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 729,60 €.  
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedného 
pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 250/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 

9.3.) Predaj pozemku časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 15 m2 a diel 2 o výmere 4 m2, spolu 19 m2 podľa GP č. 37705199-9/2012 pri parcele č. C-
KN 2037/151 na Košiarnom briežku Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinova 15, Smižany na rekreačné účely 
v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 729,60 €.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 251/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
             
9.4.) Zámer obce predať pozemok časť parcely č. E-KN 2094/2 – trvalé trávne porasty v k. ú. 
Smižany, diel 1 o výmere 9 m2, z ktorého vznikne nová parcela č. 2037/277 podľa GP č. 10757350-
20/2012 pri parcele č. C-KN 2037/78 na Košiarnom briežku Tomášovi Vargovi, bytom R. Jašíka 
2374/5, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov.  

OZ prijalo UZNESENIE  č. 252/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.5.) Predaj pozemku časť parcely č. E-KN 2094/2 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 9 m2, z ktorého vznikne nová parcela č. 2037/277 podľa GP č. 10757350-20/2012 pri 
parcele č. C-KN 2037/78 na Košiarnom briežku Tomášovi Vargovi, bytom R. Jašíka 2374/5, Spišská 
Nová Ves na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 345,60 €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 253/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.6.) Predaj pozemku časť parcely č. E-KN 2094/2 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 9 m2, z ktorého vznikne nová parcela č. 2037/277 podľa GP č. 10757350-20/2012 pri 
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parcele č. C-KN 2037/78 na Košiarnom briežku Tomášovi Vargovi, bytom R. Jašíka 2374/5, Spišská 
Nová Ves na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 345,60 €. 

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 254/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.7.) Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2037/243 – zastavané plochy o výmere 43 m2 v k. ú. 
Smižany, nachádzajúci sa na Košiarnom briežku, zastavaný stavbou - rekreačnou chatou súp. č. 
3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na rekreačné 
účely v cene 32,- €/ m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov.  

OZ prijalo UZNESENIE  č. 255/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.8.) Predaj pozemku parc. č. C-KN 2037/243 – zastavané plochy o výmere 43 m2 v k. ú. Smižany, 
nachádzajúci sa na Košiarnom briežku, zastavaný stavbou - rekreačnou chatou súp. č. 3510 Mgr. 
Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 
32,- €/ m2  + DPH, celkom 1 651,20 €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 256/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.9.) 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 27 m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, 
ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 2037/96 Ing. Zdenke Kollárovej, bytom 
Trieda 1. mája 20/11, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ 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 a jeho 
dodatkov. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 257/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.10.) Prenájom  pozemku  časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty,  spolu o výmere  27 
m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 
2037/96 Ing. Zdenke Kollárovej, bytom Trieda 1. mája 20/11, Spišská Nová Ves na rekreačné  účely 
v cene  2,- € / m2/ rok, celkom 54,- € ročne. 

OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých 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. 
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OZ prijalo UZNESENIE  č. 258/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.11.) Prenájom  pozemku  časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty,  spolu o výmere  27 
m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 
2037/96 Ing. Zdenke Kollárovej, bytom Trieda 1. mája 20/11, Spišská Nová Ves na rekreačné  účely 
v cene  2,- € / m2/ rok, celkom 54,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 259/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.12.) Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce Smižany, a to pozemok parc. č. C-KN 
2093/3 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý 
sa nachádza pod stavbou – hájenka súp. č. 701, Marekovi Hennelovi, bytom Košiarny briežok 701/3, 
Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ 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 a jeho dodatkov. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 260/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.13.) Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 2093/3 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza pod stavbou – hájenka súp. č. 701, 
Marekovi Hennelovi, bytom Košiarny briežok 701/3, Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ 
rok, celkom 10,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých 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 stavby na 
tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 261/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.14.) Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 2093/3 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza pod stavbou – hájenka súp. č. 701, 
Marekovi Hennelovi, bytom Košiarny briežok 701/3, Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ 
rok, celkom 10,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 262/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 



19 

 

9.15.) Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 1043/16 – druh pozemku 
zastavané plochy o výmere 102 m2 na ulici Za kaštieľom v Smižanoch, ktorý sa nachádza pod 
stavbou – predajňa potravín súp. č. 1179, spotrebnému družstvu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, 
so sídlom Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš na podnikateľské účely v cene 5,- € /m2/ 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 a jeho dodatkov.  

Mgr. Szitová – chce vedieť niečo viac o tom 

p. Hricová – na základe výsledkov inventúry bola úloha vysporiadať pozemky, bol rozdiel vo výmere  

Ing. Kotrady – s nimi bol uzatvorený nájom, svojho času pristavovali, výmera sa tým zväčšila 

Mgr. Vaško – budú to platiť od tohto roku ? Navrhuje pri uzatváraní zmluvy žiadať zaplatiť nájom 

spätne dva roky dozadu. 

Ing. Zekucia – informoval sa na akú dobu sa bude prenajímať pozemok spotrebnému družstvu COOP 

Jednota Liptovský Mikuláš 

Ing. Kotrady – zvykneme uzatvárať na dobu neurčitú, ale pokiaľ OZ zmení zásady, alebo doplní , že 

zvýši cenu, následne vyzývame nájomníkov a zmluvy sa upravujú. V zmluve je aj výpovedná lehota : 

troj, alebo šesť mesačná. 

Ing. Novotný - navrhuje zmluvu uzatvoriť na dobu 3 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 263/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.16.) Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 1043/16 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 102 
m2 na ulici Za kaštieľom v Smižanoch, ktorý sa nachádza pod stavbou – predajňa potravín súp. č. 
1179, spotrebnému družstvu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 54, Liptovský 
Mikuláš na podnikateľské účely v cene 5,- € /m2/ rok, celkom 510,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých 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 stavby na 
tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 264/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
9.17.) Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 1043/16 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 102 

m2 na ulici Za kaštieľom v Smižanoch, ktorý sa nachádza pod stavbou – predajňa potravín súp. č. 

1179, spotrebnému družstvu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 54, Liptovský 

Mikuláš na podnikateľské účely v cene 5,- € /m2/ rok, celkom 510,- € ročne. 

Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov uzavrie starosta obce.  

Uhradiť nájomné spätne za 2 roky. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 265/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
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9.18.) Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce, a to pozemok parc. č. C-KN 577/4 – druh 
pozemku zastavané plochy o výmere 74 m2 v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza pod stavbou – garáž 
súp. č. 5623, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Jankova osada so sídlom Rázusova 11, Smižany 
na podnikateľské účely v cene 5,- € / m2/ 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 a jeho dodatkov. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 266/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.19.) Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 577/4 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 74 m2, 
ktorý sa nachádza pod stavbou – garáž súp. č. 5623, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Jankova 
osada so sídlom Rázusova 11, Smižany na podnikateľské účely v cene 5,- € / m2/ rok, celkom 370,- € 
ročne.  
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých 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 stavby na 
tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 267/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.20.)Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 577/4 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 74 m2, 
ktorý sa nachádza pod stavbou – garáž súp. č. 5623, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Jankova 
osada so sídlom Rázusova 11, Smižany na podnikateľské účely v cene 5,- € / m2/ rok, celkom 370,- € 
ročne.  
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov uzavrie starosta obce.  

Uhradiť nájomné spätne za 2 roky. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 268/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
9.21.) Zámer prenajať pozemok vo vlastníctve obce, pozemok parc. č. C-KN 2037/50 – druh pozemku 
zastavané plochy o výmere 107 m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza 
v priamom susedstve stavby – rekreačnej chaty súp. č. 3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo 
nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ 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 a jeho dodatkov. 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 269/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.22.) Prenájom pozemku parc. č. C-KN 2037/50 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 107 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza v priamom susedstve stavby – rekreačnej 
chaty súp. č. 3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na 
rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok, celkom 214,- € ročne. 
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OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých 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 stavby na 
susednom pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 270/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.23.) Prenájom pozemku parc. č. C-KN 2037/50 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 107 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza v priamom susedstve stavby – rekreačnej 
chaty súp. č. 3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na 
rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok, celkom 214,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 271/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
9.24.) Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 2037/161 a 2037/244 spolu o výmere 169 
m2 (pôvodne parc. č. 2037/161) – zastavané plochy zo súčasného vlastníka RNDr. Ivana Štencela, 
bytom E. M. Šoltésovej 1, Spišská Nová Ves na brata RNDr. Miroslava Štencela, bytom F. Urbánka 
29, Spišská Nová Ves s tým, že ťarcha – vecné bremeno spočívajúce v zákaze prevodu vlastníckeho 
práva k pozemku do 10 rokov na tretiu osobu z článku VI. kúpnej zmluvy č. 17/2007 sa prenesie na 
nového vlastníka. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 272/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.25.) Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 2037/162 a 2037/245 spolu o výmere 169 
m2 (pôvodne parc. č. 2037/162) – zastavané plochy zo súčasného vlastníka Ing. Ivana Lukáča, bytom 
Gorazdova 37, Spišská Nová Ves na syna Mateja Lukáča, bytom Gorazdova 37, Spišská Nová Ves s 
tým, že ťarcha – vecné bremeno spočívajúce v zákaze prevodu vlastníckeho práva k pozemku do 10 
rokov na tretiu osobu z článku VI. kúpnej zmluvy č. 15/2007 sa prenesie na nového vlastníka. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 273/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.26.) Zámer prenajať pozemky vo vlastníctve obce, a to pozemky evidované ako lesné pozemky 
o výmere 8 ha a trvalé trávne porasty o výmere 75 ha v k. ú. Smižany, nachádzajúce sa v poľovnom 
revíri č. 17 uznanom Lesným úradom v Spišskej Novej Vsi, Slovenskému poľovníckemu zväzu – 
Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany, na dobu 10 rokov v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 
a jeho dodatkov. 

Mgr. Vaško – je to tiež v rámci inventarizácie ? 
Ing. Kotrady – nie,  31.12.2013 im končí nájomná zmluva 
Mgr. Vaško – sadzby mali schválené ročne  zastupiteľstvom ?  
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Ing. Malina – pôvodne platili pri tej istej výmere 265,-Sk do roka. Teraz platný zákon č. 274 upravuje 
sadzby pri jednotlivých bonitách. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 274/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 
9.27.) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o užívaní poľovného revíru pozemky vo vlastníctve obce 
Smižany o výmere 75 ha trvalé trávne porasty a 8 ha lesné pozemky v k. ú. Smižany, Slovenskému 
poľovníckemu zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany na dobu 
10 rokov, výška nájomného je v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, a to 0,41 € za 1 ha 
poľa ročne a 0,86 € za 1 ha  lesa ročne, celkom 37,63 € ročne. 
Zmluvu o budúcej zmluve uzavrie starosta obce. 
 
Ing. Zekucia – je to nízky nájom 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 275/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, 
PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 

9.28.) Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Smižany o výmere 75 ha trvalé trávne porasty a 8 ha 
lesné pozemky v k. ú. Smižany nachádzajúce sa v poľovnom revíri č. 17, Slovenskému poľovníckemu 
zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany na dobu 10 rokov, 
výška nájomného 37,63 € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu verejného záujmu. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 276/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, 
PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 

9.29.) Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Smižany o výmere 75 ha trvalé trávne porasty a 8 ha 
lesné pozemky v k. ú. Smižany nachádzajúce sa v poľovnom revíri č. 17, Slovenskému poľovníckemu 
zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany na dobu 10 rokov, 
výška nájomného je v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, a to 0,41 € za 1 ha poľa ročne 
a 0,86 € za 1 ha  lesa ročne, celkom 37,63 € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 277/23/2012 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, 
PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 
10. Žiadosť o podporu z enviromentálneho fondu 
 
Ing. Kotrady - je vypísaná výzva na rozšírenie vodovodu a kanalizácie. Obecná rada odporučila, aby 
sme podali žiadosť na tieto siete v rómskej osade. Vo výzve je podmienka, že tieto finančné 
prostriedky sa musia, pokiaľ by sme boli úspešní, preinvestovať v roku  roku 2013. Je tam 5 % 
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spolufinancovanie. Ku žiadosti sa nevyžaduje uznesenie OZ, ale keďže viažeme finančné prostriedky 
do budúceho roka, o tom rozhoduje OZ. 
 
UZNESENIE  č. 278/23/2012 
OZ schvaľuje : 
a) predloženie žiadosti o podporu z environmentálneho fondu v rámci oblasti ochrany a využívania 
vôd formou dotácie na rok 2013 za účelom realizácie projektu „Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV  
v rómskej osade  Smižany“  (vodovod, kanalizácia).  
b) celkové výdavky na projekt sú 210 901,95 EUR (z toho vodovod - 85 572,22 EUR a kanalizácia 
125 329,73 EUR).   
c) výšku minimálne 5% spoluúčasti na spolufinancovaní projektu žiadateľom (10 546,10 EUR) 
 
Mgr. Szitová - opýtala sa, či je projekt už pripravený a ako vidí ekonomické oddelenie to 5 % 
spolufinancovanie 
p. Hricová – v tejto chvíli nevie povedať, keďže sa ešte len spracováva návrh rozpočtu 
Mgr. Trošanová – podaním žiadosti, ešte stále nie je istota, že  projekt prejde 
Ing. Dobšinská – navrhuje zaviazať sa uznesením, aby sa zmluva prepracovala do výšky dotácie. Ak 
bude dotácia minimálna, aby zmluva nebola podpísaná. 
Ing. Kotrady – žiadosť sa môže podať a keď  by nám schválili finančné prostriedky, OZ by rozhodlo, či 
sa podpíše zmluva s ministerstvom  
Ing. Andrassy, PhD – informoval sa, aká je možná výška maximálnej dotácie 
Ing. Zimmermannová - práve pri tejto výzve nie sú presne stanovené pravidlá, nie je presne  
stanovená dotácia. Je to podpora formou dotácie, buď finančné prostriedky dajú, alebo nedajú. 
Zisťovali sme, či je možné podať žiadosť o dotáciu súbežne aj na vodu, aj na kanál . Pokiaľ 
odsúhlasíte spolufinancovanie, výsledok o tom, ako dopadlo hodnotenie žiadosti skôr ako v prvých 
troch mesiacoch budúceho roku nebudeme vedieť. 
Ing. Andrassy, Phd.- informoval sa, či nemôžeme požiadať o vyššiu sumu na dotáciu na výstavbu 
inžinierskych sieti aj na Panskom  
Mgr. Vaško - je možné tam dávať nielen novú stavbu, ale aj rekonštrukcie ? 
Ing. Kotrady - výzva bola na rozšírenie a rekonštrukciu inžinierskych sietí  
Mgr. Vaško - opýtal sa, či by nebolo možné vypracovať projekt na rekonštrukciu  
Mgr. Trošanová - neboli v rozpočte peniaze na projekt 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/zdržal sa, Ing. Vladimír Andrassy, 
PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 
11.  Zmluva o prevode správy 
 
UZNESENIE  č. 279/23/2012 
Zmluvu o prevode správy č. 8/2012 - bezodplatný prevod správy  majetku obce Smižany na ZŠ ul. 
Komenského, ktorého obstaranie bolo schválené z rozpočtu  obce z vlastných zdrojov. Jedná sa o 1 
ks elektronizácia systému objednávania a výdaja stravy v sume 3 000,00 EUR. 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
12.  Predĺženie nájmu v nájomných bytoch 
 
UZNESENIE  č. 280/23/2012 
Schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv, nájomcom bytov v dome súp. č. 107  na ul.  Pavla Suržina  6, 
ul. Pavla Suržina 7a ul. Pavla Suržina  8,  053 11 Smižany, ktorých platnosť končí   30.11.2012. 
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107/6 
6/4   Tomáš  Bajtoš 
6/5    Marci  Ján 
6/6    Bendík  Roman 
 
107/7 
7/2  Hancová  Anna 
7/4  Gengeľ  Dušan 
7/6  Morihladko  Ján 
 
107/8 
8/2  Babík  František 
8/3  Potempa  Jozef 
8/4  Bandžuchová  Janka 
8/6  Kapsdorfer  Celestin 
 
Nové dodatky k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce na dobu 3 rokov. 
Nájomníci uhrádzajú platby za nájom a služby s ním spojené pravidelne. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za, Mgr. 
Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za Mgr. Ivan Vaško/za, 
Ing. Štefan Zekucia/za 
 
13.  Návrh na vyradenie majetku – obecná polícia 
 
UZNESENIE  č. 281/23/2012 
Vyradenie drobného hmotného majetku /ďalej len DHM/ a majetku v operatívno-technickej evidencii 
/ďalej len OTE/ v Materskej škole, ul. Ružová v Smižanoch a v Školskej jedálni,  ul. Ružová 
v Smižanoch.  
Vyradený majetok  neslúžil svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia  a 
morálneho zastarania. 
DHM MŠ, ul. Ružová v Smižanoch   ....................................................................   3 373,63 Eur 
OTE MŠ, ul. Ružová v Smižanoch    ...................................................................          68,05 Eur 
DHM  ŠJ,  ul. Ružová v Smižanoch   ...................................................................       384,98 Eur 
Spolu:                                                                                                                       3 826,66 Eur 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
14.  Diskusia 
Ing. Malina – poďakoval, že poslanci mali chuť vrátiť sa k mzdovým záležitostiam zamestnancov 

-záznam z 2. zasadnutia OZ nebol stiahnutý z internetovej stránky úmyselne, ale pre technické 

problémy. Bol to záznam robený klasickou kamerou p. Bučkom, ktorý ho nemá archivovaný. 
Ak  p. Grečko videozáznam z 2. zasadnutia OZ má a poskytne nám ho, dáme ho naspäť na webové 
sídlo obce. 
Ing. Kotrady – na minulom zasadnutí OZ poslanci odsúhlasili p. Miku za člena stavebnej komisie. 
V zápisnici je návrh zaznamenaný, ale návrhová komisia na to nedala uznesenie.  
-sú pripravené tri uznesenia na zaradenie p. Šarišského do komisií : 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 282/23/2012 
OZ schvaľuje  poslanca Jaroslava Šarišského, za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov obce. 
 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
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p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/nehlasovala, p. Miroslav Grečko/nehlasoval, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 
Mgr. Szitová, p. Grečko – nehlasovali, pretože p. Šarišský je na internetovej stránke obce uvedený 
ako člen komisie 
Ing. Zimmermannová – stalo sa tak pri aktualizácii stránky po odchode poslanca p. Horvátha  
 
Ing. Kotrady – prečítal ďalšie uznesenie a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili do ktorej komisie chcú  
p. Šarišského zaradiť.    
 
UZNESENIE  č. 283/23/2012 
OZ schvaľuje poslanca Jaroslava Šarišského, za člena ......................  komisie. 
 
p. Šarišský – vyjadril sa, že chce byť členom finančnej komisie  
 
Hlasovanie, aby p. Šarišský bol členom finančnej komisie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/zdržal sa, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/proti, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/proti, Ing. Štefan Zekucia/proti 
 
Ing. Kotrady – každý poslanec by mal byť zaradený v komisiách, aby sa mohol podieľať na chode 
obce. 
Mgr. Trošanová – navrhla zaradiť p. Śarišského do komisie životného prostredia a ochrany verejného 
poriadku 
 
Hlasovanie, aby p. Šarišský bol členom komisie životného prostredia a ochrany verejného 
poriadku  
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/zdržal sa, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/zdržal sa, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/proti, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 
Uznesenie č. 283/23/2012 nebolo prijaté. 
 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 284/23/2012 
OZ schvaľuje pridelenie ulíc poslancovi Jaroslavovi Šarišskému – Za mostom, Hornádska, Vŕbová, 
Stredná 
Hlasovanie : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/zdržal sa, p. Jozef Koky/za, 
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Miroslav Grečko/zdržal sa, Ing. Vladimír 
Andrassy, PhD./za, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
Ing. Zekucia – ak p.Šarišský stiahne žiadosť o prerokovanie škody, zoberie ho do svojej komisie 
Ing. Andrassy, PhD. – požiadal na základe podnetu občanov o písomné stanovisko obce 
k problematike vlastníckych vzťahov občanov obce, vlastniacich pozemky v rómskej osade, ktoré sú 
zastavané a užívanú bez súhlasu pôvodných vlastníkov (50 parciel, pribl. 3 ha) 
Ing. Kotrady – je užívateľ týchto pozemkov obec ? 
Ing. Andrassy, PhD. – nie.  
Ing. Kotrady - na základe čoho má obec vstúpiť do vlastníckych vzťahov ? Z akého dôvodu má obec 
zastupovať vlastníkov ? 
Ing. Andrassy, PhD. – požiadal o riešenie s dopravnou situáciou na Tatranskej ul. (prechody pre 
chodcov, vybudovanie chodníkov atď.) 
-informoval sa o možnosti premiestnenia stánku novinovej služby na ul. Smrekovej 
-popoludňajšie (12:30 – 13:30 hod.) hliadkovanie príslušníkmi obecnej polície, upozornil na 
vandalizmus detí po ukončení vyučovania 
- opýtal sa, akým spôsobom sa zabezpečuje civilný pohreb občana 
- riešenie problému čistoty ulíc Tatranská, Rázusová, Jesenského, hlavne počas víkendu 
Ing. Kotrady – ak je požiadavka, civilné pohreby zabezpečuje Obecné kultúrne centrum 
Ing. Baginová – premiestniť stánok PNS bolo požiadané zo strany Dopravného inšpektorátu. 
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Rokovania s vlastníkom stánku Media Press a s MVDr. Kovaľovou, prebehli v tom zmysle, že stánok 
bude premiestnený. Krajský stavebný úrad sa po obhliadke vyjadril, že stanovisko Dopravného 
inšpektorátu nie je pre stavebný úrad záväzné, takže po tomto ich usmernení bolo MVDr. Kovaľovej 
vydané rozhodnutie o zmene užívania stavby bez podmienky premiestniť stánok. Parkovacie miesta 
má vyhradené vo dvore. Na to, že autá parkujú pri ceste by mala dozrieť polícia. 
JUDr. Dučák – nemôžme  vodičov pokutovať za parkovanie (keď nestojí na trávnatej ploche). Je to 
priestor, ktorý je voľný a nie je tam dopravná značka Zákaz parkovania. 
p. Grečko – poďakoval p. náčelníkovi za účasť pracovníkov obecnej polície v tejto časti križovatky, 
kde sa výrazne zvýšila účasť obecných policajtov v ranných hodinách pri prechádzaní detí do školy 
oproti minulosti, avšak aj napriek tomu, že títo policajti si svoju prácu vykonajú, deti po prejdení tejto 
križovatky prejdú cez cestu na druhú stranu k novinovému stánku, čím opäť vstupujú do cesty, 
dochádza v tomto mieste v dopravnej zápche  a to parkovaním vozidiel kupujúcich si tovar 
v novinovom stánku. Ďalej sa pýtal, či tento novinový stánok nemôže byť preložený na mieste oproti 
pohostinstvu Šenk, tak kde bolo pôvodne vykolíkované miesto a zároveň bol by tento stánok 
umiestnený vedľa chodníka          
Ing. Malina – MVDr. Kovaľová chcela stánok premiestniť na vlastné náklady 
- upratovanie cez víkendy obec nezabezpečuje, pretože pracovníci  prijatí na aktivačnú činnosť sú 
platení Úradom práce a pracujú len počas pracovných dní  
Ing. Andrassy, PhD.- zriadiť  hliadky na kontrolu a upozorňovanie občanov, ktorí odhadzujú smeti 
Ing. Kotrady – bola podaná žiadosť na reguláciu potoka Brusník. Informoval, že Ministerstvo 
životného prostredia uprednostňuje žiadateľov, ktorí majú už zabezpečený výber dodávateľa. Riadiaci 
orgán preveruje týchto dodávateľov. Ak má firma dobré referencie na trhu, až potom sa prideľujú 
dotácie. 
p. Mika – navrhuje zrušiť, príp. premiestniť stánok „Večierka“ kvôli neporiadku okolo stánku a predaju 
alkoholu   
JUDr. Dučák – keď končí na obecnej polícii služba ,kamera je nastavená vždy iba na stánok 
„Večierka“, sníma dianie pri stánku 
p. Grečko – upozornil na poškodenú turistickú mapu pri pošte, na túto vec upozornil už pred rokom 
a stále je to v rovnakom stave, taktiež sú poškodené vitríny politických strán, neporiadok pri pošte 
a pred večierkou, miesto pred poštou je najškaredšie miesto v strede obce  
Mgr. Trošanová – okolie pošty je škaredé, vyzvať Slovenskú poštu, aby dala do poriadku budovu 
pošty 
Mgr. Szitová – čo sa týka rekonštrukcie MŠ Ružová, ak fi. UNISTAV Prešov nepodpíše zmluvu čo 
bude nasledovať ďalej? 
Ing. Kotrady – zvoláme hodnotiacu komisiu, ktorá rozhodne, či bude nová súťaž, alebo vyberie 
nasledujúceho uchádzača z uskutočneného výberového konania 
p. Valovič – opýtal sa poslancov, či boli v rozpočte obce schválené 3000 – 4000 Eur pre pomocnú 
prevádzku ? 
Mgr. Szitová – tieto finančné prostriedky boli schválené v rozpočte obce.  
p. Valovič – opýtal sa p. starostu či tieto finančné prostriedky boli schválené. 
Ing. Kotrady – áno, je to tak. 
p. Valovič - pomocná prevádzka má na poriadku v obci tiež veľkú zásluhu, ale  300 Eur na mesiac je  
plat, ktorý  je veľmi nízky. Keď sú nejaké odmeny tak dostaneme 330 eur. Pozýva poslancov na 
poslanecky deň, keď kosia pri 40 0 C, v zime - 140 C , keď ručne posypujú komunikácie. Požadujú 
zvýšiť základný plat, nie odmeny. 
Ing. Andrassy, PhD. - plat stanovuje dekrétom starosta obce. Poslanci len naplánujú peniaze na 
jednotlivé prevádzky obecného úradu na budúci rok. To, ako kto gazduje v rámci prideleného balíka 
peňazí je vecou starostu. Starosta vám určí dekrét, starosta vám určí plat, starosta rieši organizačné 
veci, starosta zaraďuje ľudí do platovej triedy, starosta žiada ďalšie navýšenie finančných 
prostriedkov. Toto rieši funkcia starostu, nechcite, aby poslanci riešili tieto veci, ktoré sú v právomoci 
starostu, do ktorých okrem starostu nemá kto čo hovoriť. Keď chcete navýšenie platu, tak o to 
požiadajte starostu. V rozpočte sú rozdelené jednotlivé položky do platových skupín, kde je určitý 
balík finančných prostriedkov na určitý počet ľudí. Ako sa v obci hospodári za to zodpovedá starosta.       
Ing. Kotrady – starosta môže rozdeliť peniaze, ktoré mu schváli zastupiteľstvo. A keď zastupiteľstvo 
nedá peniaze na vykrytie miezd zamestnancov obce - nemôžem prijať niekoho na výpomoc v práci. 
Zastupiteľstvo odsúhlasilo v minulom roku na pomocnú prevádzku 4000 tis. Eur na odmeny. Ale 
koncom roka zastupiteľstvo rozhodlo, že každému zamestnancovi rovnakým dielom sa dajú odmeny, 
prijalo uznesenie. A rozdelilo peniaze, ktoré sa ušetrili na základe práceneschopnosti zamestnanca 
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obce. Ale v roku 2012 zastupiteľstvo nevykrylo mzdové náležitosti podľa platových dekrétov. Treba si 
uvedomiť, že keď sú platové dekréty a ekonomické oddelenie pripraví koľko treba peňazí na platy, tak 
zastupiteľstvo by to malo rešpektovať a mzdy a odvody vykryť. Ale keď zastupiteľstvo rozpočet 
zoškrtá, tak z čoho ja mám dať zamestnancom. 
Mgr. Szitová – p. starosta, nehovoríš pravdu, pretože sa upravovalo len vo „verejne správe“, ale 
neupravovala sa položka „rozvoj obce“. Práve naopak, táto sa navyšovala. K tomuto má čo povedať 
a zaujať stanovisko aj   p. kontrolórka. K 30.9.2012 bolo vyčerpaných v položke rozvoj obce 17.855 
Eur a 5.341 Eur malo byť k 30.9.2012 ešte vyčerpaných. Opätovne uviedla, že na položku rozvoj 
obce boli navýšené peniaze v rozpočte a tieto peniaze tam musia byť. 
Ing. Dobšinská – dnes sme dostali plnenie rozpočtu k 30.9.2012. Pozrime ako je čerpaný v položke 
„Rozvoj obce“  
Ing. Andrassy, PhD – v položke rozvoj obce sú k 30.9.2012 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 
58%. Je potrebné pýtať sa p. starostu, kde sú tieto peniaze, nakoľko p. starosta v rozpočte tieto 
peniaze dostal. Je to v jeho právomoci ako s nimi nakladá a rozdeľuje.        
 
 
15.  Návrh uznesení 
 
UZNESENIE č. 241/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 242/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 243/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 244/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 245/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 246/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 247/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 248/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 249/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 250/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 251/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 252/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 253/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 254/23/2012 
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Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 255/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 256/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 257/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 258/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 259/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 260/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 261/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 262/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 263/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 264/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 265/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 266/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 267/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 268/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 269/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 270/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 270/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 271/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 272/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
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UZNESENIE č. 273/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 274/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 275/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 276/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 277/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 278/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 279/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 280/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 281/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 282/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 283/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE č. 284/23/2012 
Hlasovanie : v texte 
 
UZNESENIE  č. 285/23/2012 
OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť, aby boli viditeľné cestné dopravné značky na križovatke ulíc 
Javorová a Mojmírova,  na križovatke ulíc Topoľová a Mojmírova. 
Termín: 30.11.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 286/23/2012 
OZ ukladá zverejniť zámer predaja troch  voľných pozemkov v rómskej osade, následne pripraviť 
podmienky pre obchodnú verejnú súťaž. 
Termín: 30.11.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ   
 
UZNESENIE  č. 287/23/2012 
OZ ukladá pripraviť podklady k možnosti predaja pozemkov za ulicou Pribinova tak, aby boli 
zohľadnené požiadavky súčasných užívateľov, cena za 1m2 záhrad bude minimálne 6€ s DPH.  
Termín: do 06/2013   
Zodpovedný: prednosta OcÚ  
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UZNESENIE  č. 288/23/2012 
OZ ukladá pripraviť podmienky a zabezpečiť verejné obstarávanie na reguláciu potoka Brusník 
v súlade s podanou žiadosťou „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“.  
Zodpovedný: prednosta OcÚ  
 
Hlasovanie za návrh uznesení : 
Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy, PhD./za, 
Mgr. Ivan Vaško/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
16.  Záver 
 
V závere zasadnutia p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ. 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
         Ing. Michal Kotrady   
                 starosta obce    
 
 
  
 
 
      
Overovatelia zápisnice :  
 
 
Mgr. Ľudmila Trošanová 
 
 
Mgr. Miroslava Szitová 
 


