
 

 

Z á p i s n i c a 

z 24. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.12.2012 (štvrtok)  

o 16 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 

 

Prítomní:   12 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 :  Ing. Ľudovít Novotný – ospravedlnený   

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.  Preschválenie uznesenia č. 244/23/2012 – Rozpočtové opatrenie č. 18 

6.  Dodatok č. 1 k VZN č. 93 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

7.  Dodatok č. 2 k VZN č. 94 – o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

8.  Dodatok č. 4 k VZN č. 86 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa  

MŠ a školských zariadení 

9.  VZN č. 98 – o sociálnych službách 

10.  VZN č. 99 – o miestnych daniach a poplatku 

11.  VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení 

12.  Rozpočtové opatrenie č. 21, 22, 23 

13.  Rozpočet obce na r. 2013 

14.  Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013 

15.  Stavebné pozemky 

16.  Diskusia 

17.  Návrh uznesenia 

18.  Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý po úvodnom privítaní oboznámil 

poslancov s programom zasadnutia. Po prečítaní programu vyzval poslancov k jeho doplneniu, príp. 

pripomienkovaniu. Predseda Klubu poslancov p. Grečko navrhol doplniť program o Rozpočtové 

opatrenie č. 19 a to k  bodu č. 5.  

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



 

1. Otvorenie 

Ing. Kotrady konštatoval, že prítomných je 12 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. Poslanec Ing. Ľudovít Novotný sa telefonicky ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí kvôli 

chorobe. 

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

Návrhová komisia:  
Mgr. Ľudmila Trošanová, Mgr. Miroslava Szitová, p. Róbert Mika 
  
Hlasovanie : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/zdržal sa, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav 
Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za 
 
Overovatelia zápisnice:  
Mgr. Ivan Vaško, p. Marcel Špener 
 
Hlasovanie : 
p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
Zapisovateľka: p. Mária Mangerová 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku, aby predniesla správu o plnení uznesení prijatých na 
predchádzajúcom zastupiteľstve.   

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Iveta Dobšinská, prečítala správu, v ktorej uviedla: 

Neplnia sa uznesenia: 

10/1/2010 (prijaté 17.2.2011) 

OZ ukladá obecnému úradu v Smižanoch zverejniť vždy k 30. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci 

odpracovanom mzdu, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 

funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti uhrádzané z verejného rozpočtu, vedúcim zamestnancom 

vykonávajúcich práve vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán 

verejnej moci. Jedná sa o Obecný úrad v Smižanoch a ním zriadené rozpočtové organizácie, základnú 

školu, základnú umeleckú školu a príspevkovú organizáciu Obecné kultúrne centrum. So spätnou 

platnosťou šesť kalendárnych mesiacov. 

- 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. 

- Úloha je splnená – na chodník dalo stavebné oddelenie do plánu investícií nasledovné údaje: 1000 €; 

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 

Uznesením č. 199/18/2012 – OZ uložilo obecnému úradu do 10.5.2012 vybudovať dažďovú vpusť 

a osadenej betónovej rúry- priepustu ako pokračovanie rigola – pri moste ul. Hornádska. 

- 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 štandartné. 

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 zástavbovej 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. 

Najnovšia informácia -  je podaná žiadosť o dotáciu na tento účel z envirofondu. 

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. 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 Babíkom 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 

Zmluva č. NZ 052/2012 (.pdf), zo dňa 11.12.2012 je podpísaná a zverejnená na internetovej stránke obce. 

Uznesením č. 237/21/2012( 27.6.2012)  – OZ uložilo uzatvoriť pracovné zmluvy  so zamestnancami 

Centa voľného času pri obci na dobu určitú do 30.6.2013. 

Plnenie uznesenia trvá. 

Uznesením č. 238/21/2012 – OZ  uložilo vyzvať 35 stavebníkov v rómskej osade k zaplateniu 

pripojovacieho poplatku rozvodov elektr. energie 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74801/nz_052_2012_babik-markovic.pdf


 

Ku dňu 25.10.2012 má pripojovací poplatok zaplatených 11 stavebníkov. 

Plnenie uznesenia trvá. 

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva 

23. zasadnutie OZ konané dňa 25.10.2012 

Uznesením č. 241/23/2012– OZ schválilo  Kúpnu zmluvu na stavebné pozemky na IBV Panský kruh. 

Kúpne zmluvy s víťaznými uchádzačmi bude uzatvárať starosta obce – k dnešnému dňu 13.12.2012, 

žiadna zmluva nie je zverejnená. Na internetovej stránke obce. 

Uznesením č. 242-243/23/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenia č. 16,17/2012, ktoré boli následne 

zapracované do rozpočtu obce. 

Uznesením č. 244/23/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 18,ktoré nebolo podpísané starostom 

obce. 

Uznesenie č. 245/23/2012– OZ neprijalo, jedná sa o rozp. opatrenie č. 19/2012. 

Uznesením č. 246/23/2012 – OZ prijalo rozpočtové opatrenie č. 20/2012, ktoré bolo následne 

zapracované do rozpočtu obce. 

Uznesením č. 247-248/23/2012– OZ schválilo  podmienky obchodnej verejnej súťaže (2. kolo)na 

predaj pozemkov vo vlastníctve obce v lokalite novej IBV Panský kruh. Súťaž prebehla a bola 

vyhodnotená 3.12.2012. 

Uznesením č. 249-251/23/2012– OZ schválilo zámer predaja a predaj pozemku na Košiarnom briežku 

pánu Ivanovi Hájkovi. 

Zmluva č. KZ 012/2012 (.pdf), zo dňa 06.12.2012 je podpísaná a zverejnená na internetovej stránke obce. 

Uznesením č. 252-254/23/2012– OZ schválilo zámer predaja a predaj pozemku na Košiarnom briežku 

pánu Tomášovi Vargovi. Zmluva č. KZ 011/2012 (.pdf), zo dňa 12.11.2012  je  zverejnená na internetovej stránke 

obce. 

Uznesením č. 255-256/23/2012– OZ schválilo zámer predaja a predaj pozemku na Košiarnom briežku 

pani Bernadete Švickej.Zmluva č. KZ 013/2012 (.pdf), zo dňa 10.12.2012  je  zverejnená na internetovej stránke 

obce. 

Uznesením č. 257-259/23/2012– OZ schválilo zámer nájmu a nájom pozemku na Košiarnom briežku 

pani Zdenke Kollárovej. Zmluva č. NZ 047/2012 (.pdf), zo dňa 10.12.2012 je  zverejnená na internetovej stránke 

obce. 

Uznesením č. 260-262/23/2012– OZ schválilo zámer prenájmu a prenájom pozemku na Košiarnom 

briežku pánu Marekovi Hennelovi. Zmluva č. NZ 051/2012 (.pdf), zo dňa 12.12.2012 je  zverejnená na internetovej 

stránke obce. 

Uznesením č. 263-265/23/2012– OZ schválilo zámer prenájmu a prenájom pozemku pre COOP 

Jednota LM, prevádzka Smižany. Zmluva nie je podpísaná –  je spracovaná a  zaslaná na podpis do 

Liptovského Mikuláša. 

Uznesením č. 266-268/23/2012– OZ schválilo zámer prenájmu a prenájom pozemku na Slov. zväzu 

záhradkárov. Zmluva č. NZ 050/2012 (.pdf), zo dňa 12.12.2012 je  zverejnená na internetovej stránke obce. 

Uznesením č. 269-271/23/2012– OZ schválilo zámer prenajať a nájom pozemku na Košiarnom 

briežku pani Bernadete Švickej;  Zmluva č. NZ 048/2012 (.pdf), zo dňa 10.12.2012je  zverejnená na internetovej 

stránke obce. 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74434/kz_ivan_hajko_012_2012.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/72/72876/kz_5_tomas_varga.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74776/kz_013_2012_svicka.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74795/nz_047_2012_kollarova.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74800/nz_051_2012_marek_hennel.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74798/nz_050_2012_szz.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/74/74794/nz_048_2012_svicka.pdf


 

Uznesením č. 272/23/2012– OZ súhlasilo so zmenou vlastníka pozemku parc. Č. C-KN 2037/161 

a 2037/244. 

Uznesením č. 273/23/2012– OZ súhlasilo so zmenou vlastníka pozemku parc. Č. C-KN 2037/162 

a 2037/245. 

Uznesením č. 274-277/23/2012– OZ schválilo zámer prenajať a nájom pozemku Poľovníckemu 

združeniu Smižany a zmluvu o budúcej zmluve o užívaní poľovníckeho revíru. 

Zmluva č. NZ 096/2011 (.pdf), zo dňa 19.10.2001 – je zverejnená na internetovej stránke obce. 

Uznesením č. 278/23/2012 – OZ schválilo predloženie žiadosti o podporu z enviromentálneho fondu 

na rozšírenie sietí pre IBV v rómskej osade s 5 % spoluúčasťou obce 10 546,10 €. 

Uznesením č. 279/23/2012 – OZ schválilo  prevod majetku obce na ZŠ Komenského – elektronizácia 

systému 1 ks. 

Uznesením č. 280/23/2012 – OZ schválilo predĺženie nájmu nájomníkom na ul. P. Suržina: Tomáš 

Bajtoš, Anna Hricová, František Babik, Janka Bandžuchová a CelstinKapsdorfer. 

Uznesením č. 281/23/2012 – OZ schválilo vyradenie DHM a majetku v operatívnej evidencii v MŠ 

Ružová ul. Celkom v hodnote 3 826,66 €. 

Uznesením č. 282/23/2012 – OZ schválilo poslanca Jaroslava Šarišského za člena komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce. 

Uznesením č. 283/23/2012 – OZ schválilo poslancovi Jaroslavovi Šarišskému ulice: Za mostom, 

Hornádska, Vrbová a Stredná. 

Uznesením č. 284/23/2012 – OZ schválilo poslanca Róberta Miku za člena stavebnej komisie. 

Uznesením č. 285/23/2012 – OZ  uložilo obecnému úradu zviditeľniť dopravné značky na ulici 

Javorová a Topoľová. Uznesenie je splnené. 

Uznesením č. 286/23/2012 – OZ uložilo zverejniť zámer predaja pozemkov v rómskej osade. 

Uznesenie je splnené zámer je zverejnený. 

Uznesením č. 287/23/2012 – OZ uložilo pripraviť podklady k možnosti predaja pozemkov na ul. 

Pribinová do 06/2013. 

Plnenie uznesenia trvá. 

Uznesením č. 288/23/2012 – OZ  uložilo obecnému úradu pripraviť podmienky a zabezpečiť verejné 

obstarávanie na reguláciu potoka Brusník v súlade s podanou žiadosťou. 

Plnenie uznesenia trvá. 

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

Ing. Kotrady : 

-  pri posvätení evanjelického kostola po generálnej oprave, na slávnostných službách božích 

duchovný otec p. Jaroslav Matys vyslovil poďakovanie obecnému zastupiteľstvu za finančnú čiastku 

4000,- Eur na opravu strechy evanjelického kostola 

- v predchádzajúcich dňoch boli  na obecnom úrade vykonané tieto kontroly :  

a) Krajský stavebný úrad – vydávanie rozhodnutí v roku 2011. 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/38/38228/polovnicke_zdruzenie_smizany0001.pdf


 

Spolu bolo vydaných 105 rozhodnutí, ktoré boli po legislatívnej stránke všetky v poriadku. Kontrola sa 

vyjadrila, že vzhľadom na to, že to robí jeden pracovník je to neuveriteľný výkon, navrhujú na 

oddelenie prideliť ešte jedného pracovníka. 

b) Krajský obvodný úrad životného prostredia - výrub stromov, výsadba stromov a starostlivosť 

o porasty. Taktiež to bolo všetko v poriadku. 

c) Prokuratúra – zameranie na povoľovanie reklamných zariadení a riešenie záškoláctva – 

z hlásení základnej školy. Kontrola nezistila žiadne závažné nedostatky. 

- rekonštrukcia MŠ na ul. Ružová – práce postupujú intenzívne, na vrchnom poschodí sú urobené 

steny, sú osadené radiátory, dokončujú sa maľby, v sociálnych zariadeniach obklad a dlažba. 

V najbližších dňoch sa osadia umývadlá, položí plávajúca podlaha. 

- Transparency International Slovensko po dvoch rokoch hodnotila 100 najväčších samospráv v 11 

oblastiach (celkove 111 indikátorov). Po ich prvom hodnotení v r. 2010 naša obec dosiahla 22 bodov 

a umiestnila sa na 99. mieste. Príčina bola v tom, že zamestnanci OcÚ prácu nedokázali dostatočne 

prezentovať, tak ako Transparency International požadovala. Po terajšom hodnotení sme sa 

umiestnili na 6. mieste s celkovým počtom bodov 67, získali sme ocenenie „Skokan roka“. 

5. Preschválenie uznesenia č. 244/23/2012 – Rozpočtové opatrenie č. 18 

Ing. Kotrady – uznesenie bolo pozastavené, pretože sa v ňom objavili chyby v súčte. Teraz po oprave 

je predložené na schválenie.  

Rozpočtové opatrenie č.  18/2012 

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

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

Presun z položky rozpočtu 10202 642015 – transfer neziskovej organizácie v sume 5 084,92 Eur 

(program 13.3) na položky rozpočtu: 

- 01116 610 – 001 navýšenie o 140,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa  v r. 2012 (program 15.1) 

- 01116 610 – 001 navýšenie o 600,00 € ako odmena – z titulu krátenia osobného hodnotenia 

(program 15.1) 

- 01116 610 – 002 navýšenie  o 80,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 (program 15.1) 

- 01116 610 – 003 navýšenie o 80,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 (program 15.1) 

- 01116 610 – 003 navýšenie o 1 350,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného 

hodnotenia (program 15.1) 

- 01116 610 – 004 navýšenie o 40,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 (program 15.1) 

- 01116 610 – 004 navýšenie o 444,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia 

(program 15.1) 

- 01116 610 – 005 navýšenie o 130,00 € z titulu navýšenia plat. triedy v r. 2012 (program 15.1) 

- 01116 610 – 005 navýšenie o 424,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia 

(program 15.1) 

- 08205 611 – navýšenie o 40,00 € z titulu navýšenia plat. triedy v r. 2012 (program 11.2) 

- 08205 611 – navýšenie o 440,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia (program 

11.2) 

- 01116 620 – poistné do ZP – suma 376,80 € (program 15.1) 

- 01116 620 – poistné do SP – suma 940,12 € (program 15.1) 

Uvedené zmeny nemajú vplyv na zmenu celkových výdavkov programového rozpočtu. 

 

http://www.transparency.sk/


 

Pripomienky: 

Mgr. Trošanová – keďže na pracovisku 006, 007 a 008 nie je žiadne navýšenie, navrhuje aby 

finančné prostriedky v celkovej výške 5084,92 Eur rozdelil starosta obce, ktorý vie posúdiť, ktoré 

oddelenie, či zamestnanec si odmenu, alebo navýšenie platu zaslúži - je to v jeho kompetencii.   

Z týchto finančných prostriedkov by sa hradilo i poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne.  

Hlasovanie za návrh Mgr.Trošanovej : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert 
Mika/zdržal sa , Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Miroslav 
Grečko/zdržal sa, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/proti, p.Jozef 
Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/zdržala sa 
 
Návrh Mgr. Trošanovej nebol schválený. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 244/23/2012 

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

Ing. Kotrady – predseda Klubu poslancov navrhol doplniť bod programu o Rozpočtové uznesenie č.24: 

 

Rozpočtové opatrenie č.  24/2012 

Rozpočtové opatrenie nebolo schválené na minulom zasadnutí nakoľko sa o ňom hlasovalo 2x – čím 

sa hlasovanie stalo neplatným. Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu, že v roku 

2012 bolo viac zasadnutí obecného zastupiteľstva ako bolo naplánovaných v rozpočte. Nejedná sa o 

mimoriadne odmeny poslancom. Odmeny majú poslanci vyplácane  v súlade s platnými zásadami o 

odmeňovaní. 

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) 

 
OZ prijalo UZNESENIE  č. 309/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Jaroslav Šarišský/zdržal sa, p. 

Jozef Koky/zdržal sa, p. Róbert Mika/zdržal sa, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, 

p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, 

Ing. Štefan Zekucia/za 

 

Pripomienky: 

Mgr. Szitová – aby nevznikla polemika, že poslanci si schvaľujú veľa peňazí - na porovnanie 

v Zásadách  odmeňovania poslancov v meste Krompachy : doterajšia odmena poslanca za mesiac 

100,- Eur, teraz 90,- Eur, my máme 50,- Eur. Za účasť na zasadnutí – 45,-Eur, my máme 27,-Eur. 



 

Poslanec, ktorý je predsedom komisie má 15,-Eur, poslanec člen komisie má 12,-Eur – my to 

nemáme. Podľa mňa človek, ktorý pracuje má nárok na odmenu. 

 

Mgr. Trošanová – nedávno som predniesla analýzu počtu pracovníkov na mestských úradoch 

v Krompachoch a vo Svite. Vychádzalo z nej, že v porovnaní s MsÚ Krompachy,  obecný úrad 

v Smižanoch  zamestnáva iba necelé dve tretiny pracovníkov. Pritom na OcÚ  Smižanoch sú mzdové 

prostriedky v porovnaní s MsÚ Krompachy iba polovičné. Stále hovoríme, že na OcÚ v Smižanoch 

treba znižovať platy : keď sa jedná o mzdy zamestnancov - nie sme Krompachy, ale keď o odmeny 

poslancov tak sme ? 

Mgr. Szitová – pamätá sa na analýzu, aj na to, koľko spádových obcí patrí pod Krompachy – preto 

majú viac zamestnancov. Ešte raz poviem, je to polovičná suma, nechceme navyšovať.  

Mgr. Trošanová – pracovníci obecného úradu si zaslúžia za prácu odmenu tiež. 

Ing. Kotrady – spádovosť mesta Krompachy s počtom zamestnancom na MsÚ Krompachy nemá nič 

spoločné, lebo MsÚ Krompachy neriadi spádové obce, ale iba samotné mesto. Zamestnanci MsÚ 

Krompachy riešia iba svoje mesto a nie spádové obce. Obec Smižany je tiež spádová, pretože má 

Spoločný školský úrad.   

p. Grečko – má analýzu predložených uznesení ku 22. zasadnutiu OZ : Klub poslancov predložil 82 

uznesení – pracujeme, je to náš výkon.  

Ing. Kotrady – nepopieram, ale navrhnúť uznesenie, napr. že treba ostrihať konáre a tým zviditeľniť 

značky, si myslím že nepatrí na zasadnutie OZ. To stačí zavolať na obecný úrad príslušnému 

pracovníkovi a vec je vyriešená.  

p. Svetkovský – mrzí ho, že nebolo povedané, že aj poslanci sa návrhmi pričinili o 6. miesto 

v rebríčku hodnotenia Transparency International 

Ing. Kotrady – predovšetkým to bola práca zamestnancov obce 

Ing. Vladimír Andrassy, Phd – odovzdal starostovi prehlásenie, že sa vzdáva odmien za rok 2012 

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 93 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska 

Návrh dodatku bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na úradnej tabuli, na  webovej stránke 

obce a taktiež bol prejednaný na rokovaní obecnej rady. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 289/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

7. Dodatok č. 2 k VZN č. 94 – o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Návrh dodatku bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na úradnej tabuli, na  webovej stránke 

obce. 

Pripomienky : 

Mgr. Szitová – keďže sa dodatok neprejednával v komisii, navrhuje ho presunúť na ďalšie zasadnutie 

OZ .  



 

 

Hlasovanie za návrh Mgr. Szitovej : 

p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Jaroslav Šarišský/zdržal sa, p. 

Jozef Koky/zdržal sa, p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. 

Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. 

Štefan Zekucia/za 

Návrh Dodatku č. 2 nebol schválený. Bude sa o ňom rokovať na ďalšom zasadnutí OZ. 

 

8. Dodatok č. 4 k VZN č. 86 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa  

MŠ a školských zariadení 

Návrh dodatku bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na úradnej tabuli, na  webovej stránke 

obce. 

Pripomienky : 

Mgr. Szitová – informovala sa, či sa dodatok prejednával v komisiách 

 

Ing. Kotrady – dodatok č. 4 bol prejednávaný s riaditeľkami ZŠ, MŠ a ZUŠ. Jedná sa o financie, ktoré 

im boli schválené v rámci normatívov.  

 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za, p. Róbert 

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

Grečko/zdržal sa, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/zdržal sa, p.Jozef 

Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa  

 

9. VZN č. 98 – o sociálnych službách 

Ing. Kotrady – Obec Smižany zabezpečuje sociálne služby: opatrovateľskú službu, podpornú sociálnu 

službu, t.j. rozvoz stravy a sociálne poradenstvo. Na zasadnutí obecnej rady bolo doporučené 

navýšenie poplatku klienta, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba z doterajších 0,70 Eur/hod. 

na 0,86 Eur /hod. Pri donáške obeda je stanovená sadzba z 0,17 Eur na 0,21 Eur/obed/deň. 

Vo VZN sú zapracované i pripomienky, ktoré boli zo strany sociálnej a bytovej komisie. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 291/24/2012 

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

10. VZN č. 99 – o miestnych daniach a poplatku 

Ing. Kotrady – obecná rada odporučila miestne dane navýšiť o 5% oproti doterajším, u lesných 

pozemkov je navýšenie na 0,10 Eur/m2. Výška dane za užívanie verejného priestranstva, dane za psa  

a dane z ubytovania sa nemenila. Poplatok za komunálny odpad je navýšený o 5 %. Podľa 

novelizácie zákona úľava pre občanov nad 70 rokov a pre zdravotne poskytnutých už nie je možná. 

Úľava pre týchto občanov sa dá riešiť  individuálne, ak predložia doklady o svojom príjme. 

Pripomienky : 

p. Svetkovský –  máme 1116 neplatičov a celková suma na daniach na nedoplatkoch je 148632,-Eur. 



 

Nesúhlasí s navýšením poplatkov.  

p. Orinčáková – zaujíma sa, že v prípade schválenia VZN o akú sumu sa pri navýšení jedná ? Tiež 

nesúhlasí s navýšením poplatkov. Treba nedoplatky vymáhať, aj s úrokovou sadzbou. 

Ing. Malina – úprava sadzieb nesúvisí s nedoplatkami, nedoplatky obec od neplatičov vymáha 

(exekučne výzvy, exekučné príkazy, vymáhanie cez účty v banke) 

Ing. Kotrady – máme jeden z najnižších poplatkov za komunálny odpad v obci.  Usmernenie štátu je 

také, že to čo obec vynaloží na likvidáciu komunálneho odpadu, v takejto výške by mali občania 

zaplatiť za tento odpad, rozpis sa rozpočíta na všetkých. Pokiaľ by sme pristúpili k takémuto kroku, 

občania by za odpad museli platiť minimálne raz toľko. 

p. Orinčáková – žiada do budúceho zasadnutia OZ pripraviť analýzu, koľko sa podieľa na neplatení 

rómska osada a koľko obec. Aj počet obyvateľov a počet neplatičov. A nielen na daniach, ale aj na 

poplatkoch za komunálny odpad – vypracovať percentuálne. 

Mgr. Hasajová – je to diskriminačné, všetkých občanov musíme brať ako občanov Smižian  a nedeliť  

na rómskych a bielych, nedá sa to vyčísliť. 

Ing. Zekucia – rozdeliť podľa volebných obvodov na 1. a 2.  

p. Šarišský- neplatiči v osade nemajú z čoho za odpad zaplatiť, keď sú nezamestnaní a peniaze im  

zvýšia iba na jedlo. Navrhuje, či by si nedoplatky nemohli odpracovať.  

Ing. Kotrady – bolo to už umožnené, ale využilo to pribl. 10% neplatičov 

Mgr. Morihladková – keď bolo paušálom určené na jednotlivé domy, nedoplatky v rómskej osade boli 

nižšie. Po prijatí VZN, kde poplatok je rozpočítaný na každého občana, nedoplatky narastajú. 

p. Svetkovský – nesúhlasí, aby sa navyšoval poplatok za komunálny odpad starým ľuďom, ktorí majú 

nízke dôchodky 

Ing. Kotrady -  poplatok sa dvíha každému 

p. Orinčáková - chybu sme urobili, keď sme predali pozemky občanom v hmotnej núdzi, ktorí po 

ďalšie roky poplatky neplatili, lebo nemali peniaze.  

Mgr. Szitová – navrhuje, aby sa VZN č. 99 schválilo, až po novelizácii zákona 

Ing. Andrassy, PhD. – ak nebude prijaté prijaté nové VZN, platí staré VZN, čo sa týka daní 

a poplatkov ? 

Ing. Kotrady – nie, pokiaľ neprijmeme nové VZN, nebudeme môcť na budúci rok vyberať miestne 

dane 

p. Orinčáková – navrhuje prijať VZN so starými sadzbami 

p. Hricová – VZN by sa malo prijať nové, vzhľadom k tomu, že  všetky zmeny zákona 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a poplatkoch sú zahrnuté v tomto novom VZN. Ak sa nesúhlasí iba so sadzbou, 

treba v novom VZN sumy nahradiť starými sadzbami.   

OZ prijalo UZNESENIE  č. 292/24/2012 

Hlasovanie za VZN č. 99  s pôvodnými sadzbami miestnych daní a poplatku za komunálny 

odpad  : 



 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za p. Róbert 

Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 

Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

11. VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení 

Návrh VZN č. 100 bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na úradnej tabuli, na  webovej stránke 

obce. 

Pripomienky :  

Mgr. Szitová – informovala sa, či návrh VZN prešiel komisiami OZ.  

Ing. Kotrady – jedná sa o originálne kompetencie, ktoré boli prejednávané s riaditeľkami ZŠ, MŠ, ŠJ 

a na základe ich požiadaviek sa robili presuny, či už medzi školskou jedálňou, alebo školským 

klubom. 

Mgr. Trošanová - sú to zapracované sumy v rozpočte, ale jednotlivé školské zariadenia chceli medzi 

sebou urobiť presuny 

p. Hricová – VZN musíme schváliť, lebo by sme na budúci rok nemohli financovať školy. Staré VZN 

platí iba na rok 2012. 

Mgr. Szitová – sumy vo VZN č. 100 sa budú odvíjať od toho, aké budú podielové dane  

Ing. Andrassy, PhD – navrhuje prijať VZN teraz a vo februári sa môžu zmeniť výšky tabuliek na 

základe schváleného rozpočtu obce, normatív, podielových daní 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 293/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za p. Róbert 

Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 

Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

12. Rozpočtové opatrenie č. 21, 22, 23 

Ing. Kotrady – keďže sa nechválil Dodatok č. 4 k VZN č. 86, schvaľovanie navrhnutého RO č. 21 je 

bezpredmetné. Nasledujúce rozpočtové opatrenia budú prečíslované.  

12.1.) Rozpočtové opatrenie č.  21/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

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

 

- 312001 - transfer z KŠÚ - zvýšenie príjmov o sumu 29 407,40 Eur 
- 0912 – transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 29 407,40 Eur (program 9.2)  
- 223002 01 1 príjmy ZŠ Komenského - zvýšenie príjmov o sumu 3 928,10 Eur 
- 09601 630 transfer pre šk. jedáleň – zvýšenie výdavkov o sumu 3 928,10 Eur (program 9.3.1) 
- 223002 01 - príjmy ZUŠ - zvýšenie príjmov o sumu 3 231,05 Eur 
- 09122 630 tovary a služby ZUŠ- zvýšenie výdavkov o sumu 3 231,05 Eur (program 9.6) 
- 223002 02 – príjmy MŠ Ružová - zvýšenie príjmov o sumu 1 183,00 Eur 
- 0911 632 energie MŠ Ružová - zvýšenie výdavkov o sumu 1 183,00 Eur (program 9.1.1.) 
- 223002 03 príjmy MŠ Zelená - zvýšenie príjmov o sumu 136,00 Eur  
- 0911 632 – energie MŠ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 136,00 Eur (program 9.1.2.) 
- 223002 04 – príjmy MŠ Komenského - zvýšenie príjmov o sumu 460,00 Eur  



 

-     0911 632 – energie MŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 460,00 Eur (program 9.1.3.) 

- 453 – zostatok nevyčerpaných prostriedkov – zvýšenie príjmov v sume 31 577,92 Eur  
- 09122 630 tovary a služby – zvýšenie výdavkov o sumu 31 577,92 Eur (program 9.6) 
- 223002 01 1 príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 2 054,72 Eur 
- 09502 630 transfer na školský klub detí – zvýšenie výdavkov o sumu 2054,72 Eur (program 9.4) 
 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 295/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za p. Róbert 

Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 

Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

12.2.)  Rozpočtové opatrenie č. 22/2012 

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

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

1. 09502 630 – ŠKD – zníženie výdavkov o sumu 7 250,00 Eur (program 9.4) 

0912 713002 – nákup interaktívnych tabúľ – zvýšenie výdavkov o sumu 7 250,00 Eur (program 

9.2) 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 296/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za p. Róbert 

Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. Vladimír 

Andrassy,PhD/zdržal sa, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

12.3.) Rozpočtové opatrenie č. 23/2012   

Viazanie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí nižších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

- 111003 výnos dane z príjmov pre samosprávu - zníženie príjmov o sumu 59 654,96 € 

- 454001 prevod prostr. rezervného fondu – zvýšenie príjmov o sumu 19 450,00 € 

- 0911 610 mzdy, platy MŠ Ružová - zníženie výdavkov o sumu 9 428,00 € (program 9.1.1) 

- 0911 620 odvody poisťovniam MŠ Ružová - zníženie výdavkov o sumu 3 711,00 € (program 

9.1.1) 

- 0911 633001 interiérové vybavenie MŠ Ružová- zníženie výdavkov o sumu 2 230,00 € (program 

9.1.1) 

- 0911 637005 špeciálne služby MŠ Ružová- zníženie výdavkov o sumu 420,00 € (program 9.1.1) 

- 0911 610 mzdy, platy MŠ Zelená - zníženie výdavkov o sumu 3 774,96 € (program 9.1.2) 

- 0911 620 odvody poisťovniam MŠ Zelená - zníženie výdavkov o sumu 1 332,00 € (program 9.1.2) 

- 0911 635004 údržba prevádz. strojov, prístr. - zníženie výdavkov o sumu 618,00 € (program 

9.1.2) 

- 0911 637005 špeciálne služby - zníženie výdavkov o sumu 406,00 € (program 9.1.2) 

- 0911 610 mzdy, platy MŠ Komenského - zníženie výdavkov o sumu 1 800,00 € (program 9.1.3) 

- 0911 620 odvody poisťovniam MŠ Kom. - zníženie výdavkov o sumu 615,00 € (program 9.1.3) 

- 0911 631001 interiérové vybavenie MŠ Kom. – zníženie výdavkov o sumu 130,00 € (program 

9.1.3) 

- 0911 637005 špeciálne služby – zníženie výdavkov o sumu 192,00 € (program 9.1.3) 



 

- 09601 610 mzdy, platy – ŠJ Ružová - zníženie výdavkov o sumu 2 618,74 € (program 9.3.2) 

- 09601 620 odvody poisťovniam – ŠJ Ružová - zníženie výdavkov o sumu 1 073,00 € (program 

9.3.2) 

- 09601 633006 všeobecný materiál ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 200,00 € (program 

9.3.2) 

- 09601 635004 údržba zariadení ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 60,00 € (program 9.3.2) 

- 09601 635006 údržba budov ŠJ Ružová - zníženie výdavkov o sumu 300,00 € (program 9.3.2) 

- 09601 637005 špeciálne služby - zníženie výdavkov o sumu 171,00 € (program 9.3.2) 

- 09601 610 mzdy, platy – ŠJ Zelená - zníženie výdavkov o sumu 1 436,94 €  (program 9.3.3) 

- 09601 620 odvody poisťovniam – ŠJ Zelená - zníženie výdavkov o sumu 504,00 € (program 

9.3.3) 

- 09502 611 mzdy a odvody ŠKD ZŠ Kom. – zníženie výdavkov o sumu 125,00 € (program 9.4) 

- 09601 611 mzdy a odvody ŠJ Kom. – zníženie výdavkov o sumu 202,00 € (program 9.3.1) 

- 09501 630 transfer ŠSZČ ZŠ Komenského - zníženie výdavkov o sumu 3 422,09 € (program 9.4) 

- 09122 630 transfer ZUŠ - zníženie výdavkov o sumu 5 041,14 € (program 9.6) 

- 09121 9501 transfer Zš Povýš. Sv. Kríža - zníženie výdavkov o sumu 1 028,47 € (program 9.5) 

- 09121 9502 transfer Zš Povýš. Sv. Kríža - zníženie výdavkov o sumu 1 419,18 € (program 9.5) 

- 0911 637027 dohody mimo prac. pom. MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 271,40 € 

(program 9.1.1) 

- 0911 642015 na nemocenské dávky MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 58,06 € (program 

9.1.1) 

- 0911 637027 dohody mimo prac. pom. MŠ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 335,75 € 

(program 9.1.2) 

- 0911 642015 na nemocenské dávky MŠ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 134,30 € (program 

9.1.2) 

- 0911 632001 energie MŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu  39,10 € (program 9.1.3) 

- 0911 633006 všeobecný materiál MŠ Kom. – zvýšenie výdavkov o sumu  112,00 € (program 

9.1.3) 

- 0911 633009 knihy, učebné pomôcky MŠ Kom. – zvýšenie výdavkov o sumu 130,00 € (program 

9.1.3) 

- 09601 632003 pošt. a telek. služby ŠJ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 15,00 €  (program 

9.3.2) 

- 09601 637012 poplatky banke ŠJ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 5,00 € (program 9.3.2) 

 

- 09601 642015 na nemocenské dávky ŠJ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 62,48 € (program 

9.3.2) 

- 09121 9601 transfer ZŠ Povýš. Sv. Kríža - zvýšenie výdavkov o sumu 890,47 € (program 9.5) 

-  

OZ prijalo UZNESENIE  č. 294/24/2012 

Hlasovanie : 

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

13. Rozpočet obce na r. 2013 

Ing. Kotrady – oboznámil poslancov s položkami, ktoré sa dodatočne doplnili do návrhu rozpočtu na 

rok 2013 



 

Mgr. Szitová – uskutočnili sa dve stretnutia finančnej komisie k rozpočtu. Na prvom rozpočet nebol 

a na druhom stretnutí členovia komisie prešli predložený rozpočet po položkách. Mali predložené 

podklady k mzdám, spracované požiadavky od zamestnancov obce, prešli pripomienky členov. 

Poslancom bol predložený iný rozpočet, preto navrhuje presunúť schvaľovanie rozpočtu obce na 

nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 

p. Hricová – pripravený návrh rozpočtu na rok 2013 bol vyrovnaný. Finančná komisia niektoré položky 

škrtala, iné navyšovala a po odsúhlasení FK rozpočet skončil  so schodkom približne mínus 20 tis. 

Eur. Schodkový rozpočet sa nemôže schváliť, preto sa musel upraviť. Aby sa vykryl tento schodok, 

doplnili sa príjmy o sumu, ktorú obec dostala za refundáciu námestia. 

Ing. Dobšinská – predložila stanovisko k rozpočtu, kde konštatuje, že rozpočet bol vypracovaný 

v súlade s právnymi normami, pre porovnanie vyčíslila vývoj financií bežných výdavkov, príjmov, 

kapitálových výdavkov od r. 2006 do r. 2012. Neodporúča OZ predložený návrh rozpočtu dnes 

schváliť. 

Ing. Kotrady – návrh rozpočtu je informatívny.  Máme dve priority: 1. Dokončenie rekonštrukcie MŠ na 

ul. Ružovej a 2. Výstavba inžinierskych sietí na Panskom kruhu. Včera sa uskutočnilo jednanie so 

stavebníkmi na Panskom kruhu, kde im bol predložený pripravený návrh kúpnej zmluvy pozemkov. 

S návrhom nesúhlasia, pripravia  si písomné stanovisko, aby sa mohlo prejednať na zasadnutí 

obecnej rady. Je pripravený návrh investičného zámeru. Sú pripravené dva návrhy investičného 

zámeru. Prvý variant počíta s tým, že  projektant rozdelí projekt pre 40 stavebných pozemkov a po 

rozdelení  projektu vypíšeme výberové konanie. Tu je potrebné navýšiť financie na rozdelenie 

projektu. Druhý variant počíta s tým, že vypíšeme výberové konanie na realizáciu inžinierskych sietí 

podľa projektu (cca 150 pozemkov), ale v súťažných podmienkach určíme, aby každý uchádzač 

stanovil, aký objem finančných prostriedkov bude potrebný na realizáciu inžinierskych sietí k 40 

stavebným pozemkom. 

Ing. Dobšinská – refundáciu dotácie za námestie navrhuje použiť na infraštruktúru na Panskom kruhu 

Mgr. Vaško – v rozpočte bolo prioritných 5 položiek 

-obec by mala ponúknuť do súťaže i pozemky pod bytovými domami, ktoré sú naplánované 

-informoval sa, či sú v rozpočte naplánované financie na údržbu obce 

 

p. Orinčáková – náš poslanecký návrh je taký, aby všetky finančné prostriedky, ktoré dostane obec za 

refundáciu námestia boli použité pre MŠ Ružová ul. a Panský kruh 

 

Ing. Vladimír Andrassy,PhD – navrhuje schvaľovať rozpočet na ďalšom zasadnutí OZ 

Hlasovanie za presunutie schvaľovania rozpočtu na rok 2013 – 2015 na nasledujúce 
zasadnutie OZ : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
14.  Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013 

Ing. Kotrady – poslanci dostali v materiáloch Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 

2013. 

Pripomienky :  
Mgr. Trošanová –  nie potrebná následná finančná kontrola v OKC, kultúrnom dome a kaštieli, keď 
v nich prebehla kontrola z Najvyššieho riadiaceho orgánu a už boli kontrolované aj hlavnou 
kontrolórkou v tomto roku. 



 

 

p. Orinčáková – žiadam doplni5 – kontrola dohôd  k 31.12.2012 

Ing. Kotrady – opraviť výraz vlastné zdroje na výraz vlastné prostriedky, v 2. bode opraviť rok 2013, 

body 5. a 8. bod je duplicita 

Hlasovanie za návrh Mgr. Trošanovej, vypustiť z Návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 
1. polrok 2013 bod č. 1  : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/zdržala sa, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Miroslav 
Grečko/proti, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/zdržal sa , Mgr. Ivan Vaško/proti, p.Jozef Svetkovský/zdržal 
sa, Ing. Štefan Zekucia/proti 
Návrh nebol schválený. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 297/24/2012 

Hlasovanie za Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013: 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
15. Stavebné pozemky 

15.1.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok zapísaný na LV č. 1, parc. č. C-KN 1000/23 – zastavané plochy 

o výmere 56 m2 v k. ú. Smižany, Ing. Vladimíre Rišovej, bytom Tatranská 93, Smižany 

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj 

pozemku parc. č. C-KN 1000/23 – zastavané plochy o výmere 56 m2 v k. ú. Smižany, zapísaného na 

LV č. 1, nachádzajúceho sa v priamom susedstve parcely č. C-KN 1010, Ing. Vladimíre Rišovej, 

bytom Tatranská 93, Smižany v cene 5,- €/ m2  + DPH, je prípadom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu, že vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedného pozemku 

schvaľuje 

predaj pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 1, a to parcelu č. C-KN 1000/23 – 

zastavané plochy o výmere 56 m2 v k. ú. Smižany, nachádzajúcu sa v priamom susedstve parcely č. 

C-KN 1010, Ing. Vladimíre Rišovej, bytom Tatranská 93, Smižany v cene 5,- €/ m2  + DPH, celkom 

336,-€. 

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 298/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/zdržala sa, p. Miroslav 
Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan 
Zekucia/za 
 

 



 

 

 

15.2.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok zapísaný na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 1697/104 – druh 

pozemku zastavané plochy o výmere 95 m2 v rómskej osade v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza 

v priamom susedstve parcely č. C-KN 1697/176, Mariánovi Tomášekovi a manž. Zuzane, bytom 

Štrkovec 1052/2,  Smižany  

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že prenájom 

časti pozemku parc. č. C-KN 1697/104 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 95 m2 v rómskej 

osade v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 1697/176, Mariánovi 

Tomášekovi a manž. Zuzane, bytom Štrkovec 1052/2, Smižany za nájomné 0,10 € / m2 ročne, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako 

vlastník susedného pozemku 

schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 

1697/104 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 95 m2 v rómskej osade v k. ú. Smižany, ktorá 

sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 1697/176, Mariánovi Tomášekovi a manž. 

Zuzane, bytom Štrkovec 1052/2, Smižany za nájomné 0,10 € / m2  ročne, celkom 9,50 € ročne.  

V nájomnej zmluve bude uvedená podmienka, že v prípade opráv na verejnom vodovode, musí  

nájomca  strpieť prípadné poškodenie svojho majetku. Doba nájmu bude na 5 rokov so 6 

mesačnou výpovednou lehotou. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

Pripomienky :  

Mgr. Trošanová – informovala sa, či p. Tomášek s manželkou majú vysporiadané poplatky voči obci 
 

OZ prijalo UZNESENIE č. 299/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/zdržal sa, 
Ing. Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 

15.3.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, formou dodatku k nájomnej 

zmluve č. 174/2009 zo dňa 21.9.2009, a to parcely registra „E“ a „C“ nachádzajúce sa v extraviláne 

obce v lokalite JAMA Smižany, o výmere 94506 m2 (podľa prílohy) druh pozemkov orná pôda, 

Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany, Tatranská 126,  Smižany  

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 



 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že prenájom 

pozemkov registra „E“ a „C“ nachádzajúcich sa v extraviláne obce v lokalite JAMA Smižany, o výmere 

94506 m2  druh pozemkov orná pôda, Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany, Tatranská 

126,  Smižany, v cene 30 € / ha ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že 

nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako dlhodobý užívateľ pozemkov za účelom 

poľnohospodárskej výroby. Výška nájomného je podľa bonitnej triedy pozemkov v zmysle dodatku č. 

1 VZN obce Smižany č. 85 

schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany formou dodatku k nájomnej zmluve č. 174/2009 zo 

dňa 21.09.2009, a to parcely registra „E“ a „C“ nachádzajúce sa v extraviláne obce v lokalite JAMA 

Smižany, o výmere 94506 m2 druh pozemkov orná pôda, Poľnohospodárskemu družstvu  „Čingov“ 

Smižany,  Tatranská 126,  Smižany, za  nájomné 30 € / ha ročne, celkom 283,52 € ročne. Nájomca 

uhradí nájomné spätne za roky 2010, 2011 a 2012. 

Dodatok k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE č. 300/24/2012 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
15.4.) 
OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ 

nachádzajúce sa v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany o výmere 40419 m2 (podľa 

prílohy), druh pozemkov orná pôda, trvalé trávne porasty a ostatné plochy 

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že prenájom 

pozemkov registra „C“, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany 

o výmere 40419 m2, za nájomné 0,10 € / m2 ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 

že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako dlhodobý užívateľ pozemkov. Výška nájomného 

je stanovená v zmysle dodatku č. 2 VZN obce Smižany č. 85 

schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ nachádzajúce sa 

v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany o výmere 40419 m2, druh pozemkov orná pôda, 

trvalé trávne porasty a ostatné plochy, Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany, Tatranská 

126, Smižany za nájomné 0,10 € / m2 ročne, celkom 4041,90 € ročne. Doba nájmu bude do 

realizácie inžinierskych sietí pre IBV Panský kruh. Nájomca uhradí nájomné spätne od 02.07.2012. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 
Pripomienky :  

Ing. Zekucia – nájom za 1 ha 1000,-Eur/rok sa mu zdá vysoký, keď tržby na 1 ha nedosiahli ani 800,-

Eur. Žiada poslancov zvážiť výšku nájmu a navrhuje cenu 30,- Eur/ha/rok. 

 



 

Hlasovanie za  návrh Ing. Zekuciu :  30,- Eur/ha/ročne : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 
 
OZ prijalo upravené UZNESENIE č. 301/24/2012  

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ 

nachádzajúce sa v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany o výmere 40419 m2 (podľa 

prílohy), druh pozemkov orná pôda, trvalé trávne porasty a ostatné plochy 

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že prenájom 

pozemkov registra „C“, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany 

o výmere 40419 m2, za nájomné 30,00 € / ha ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako dlhodobý užívateľ pozemkov. Výška 

nájomného je stanovená v zmysle dodatku č. 2 VZN obce Smižany č. 85 

schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ nachádzajúce sa 

v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany o výmere 40419 m2, druh pozemkov orná pôda, 

trvalé trávne porasty a ostatné plochy, Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany, Tatranská 

126, Smižany za nájomné 30,00 € / m2 ročne, celkom 121,25 € ročne. Doba nájmu bude do 

realizácie inžinierskych sietí pre IBV Panský kruh. Nájomca uhradí nájomné spätne od 02.07.2012. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

15.5.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ zapísané 

na LV č. 3757 a č. 1, nachádzajúce sa v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany, obyvateľom 

Pribinovej ulice v Smižanoch  

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že prenájom 

pozemkov registra „C“, nachádzajúcich sa v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany, pre 

nižšie uvedených obyvateľov Pribinovej ulice v Smižanoch, za nájomné 0,10 € / m2  ročne, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako 

dlhodobý užívateľ pozemkov.  

schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ zapísané na LV č. 3757 

a  č. 1, nachádzajúce sa v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany, obyvateľom Pribinovej 

ulice v Smižanoch za nájomné 0,10 € / m2  ročne: 

 



 

1. Anton Morihladko a manž. Eva, bytom Pribinova 996/6, Smižany časť parcely č. C-KN 1663/264 

o výmere 290 m2, nájomné 29,- € ročne. 

2. Igor Grega a manž. Ľubica, bytom Pribinova 1096/1, Smižany parcela č. C-KN 1663/262 o výmere 

5 m2, parcela č. C-KN 1668/1 o výmere 78 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/263 o výmere 237 m2, 

spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

3. Jozef Svetkovský a manž. Božena, bytom Pribinova 1097/3, Smižany parcela č. C-KN 1663/261 

o výmere 14 m2, parcela č. C-KN 1668/130 o výmere 74 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/260 

o výmere 232 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

4. Ladislav Uhrík a manž. Božena, bytom Pribinova 1098/5, Smižany parcela č. C-KN 1663/258 

o výmere 24 m2, parcela č. C-KN 1668/131 o výmere 69 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/259 

o výmere 227 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

5. Jozef Barabas a manž. Alena, bytom Pribinova 1099/7, Smižany parcela č. C-KN 1663/257 

o výmere 34 m2, parcela č. C-KN 1668/132 o výmere 65 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/256 

o výmere 154 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

6. Vladimír Oravec a manž. Helena, bytom Pribinova 1100/9, Smižany parcela č. C-KN 1663/254 

o výmere 48 m2, parcela č. C-KN 1668/133 o výmere 65 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/255 

o výmere 207 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

7. Pavol Hamrák a manž. Mária, bytom Pribinova 1101/11, Smižany parcela č. C-KN 1663/253 

o výmere 74 m2, parcela č. C-KN 1668/134 o výmere 66 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/252 

o výmere 180 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

8. Štefan Gonda a manž. Katarína, bytom Pribinova 1102/13, Smižany parcela č. C-KN 1663/250 

o výmere 157 m2, parcela č. C-KN 1668/135 o výmere 68 m2 a časť parcely č. C-KN 1663/251 

o výmere 95 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € ročne. 

9. Cyprián Hajko a manž. Alžbeta, bytom Pribinova 1103/15, Smižany parcela č. C-KN 1663/249 

o výmere 281 m2 a časť parcely č. C-KN 1668/136 o výmere 39 m2, spolu 320 m2, nájomné 32,- € 

ročne. 

Pozemky budú využívané na záhradkársku činnosť. Doba nájmu bude najviac 5 rokov so šesť 

mesačnou výpovednou lehotou príp. do zmeny vlastníctva týchto pozemkov. Nájomcovia uhradia 

nájomné spätne od 02. 07. 2012. 

Nájomné zmluvy uzavrie starosta obce. 

Pripomienky: 
p. Orinčáková – obyvatelia ul. Pribinova súhlasia s uzavretím zmluvy s platnosťou od 2.7.2012 

 
Mgr. Vaško - navrhuje do zmluvy zapísať i zmenu užívania týchto pozemkov 

 
Ing. Andrassy, PhD – akým spôsobom sa dospelo k takému riešeniu ? 
 

OZ prijalo UZNESENIE č.302/24/2012   

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/zdržal sa, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
15.6.)  

OZ súhlasí  



 

so zámerom obce prenajať pozemok zapísaný na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-KN 2094/1 – 

druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 160 m2 v k. ú. Smižany, Dušanovi Novákovi ml., bytom 

Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves  

rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že prenájom 

časti pozemku parc. č. E-KN 2094/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 160 m2 v k. ú. 

Smižany, Dušanovi Novákovi ml., bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves, za nájomné 5,- € / m2 

ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemku sa nemôže stať nik 

iný, ako dlhodobý užívateľ pozemku 

schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-

KN 2094/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 160 m2 (pozemky zastavané drobnými 

stavbami a spevnenými plochami) na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, Dušanovi Novákovi ml., 

bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves, za nájomné 5,- € / m2 ročne pre podnikateľské účely, 

celkom 800,- € ročne. Doba nájmu bude najviac 5 rokov so 6 mesačnou výpovednou lehotou. 

Nájomca uhradí nájomné spätne za 3 roky.  

Dodatok k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 

Pripomienky: 
Mgr. Vaško – navrhuje najskôr uznesenie prerokovať v stavebnej komisii a schvaľovať ho až na 
nasledujúcom zasadnutí OZ   
     
Hlasovanie za návrh Mgr. Vaška: 

p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, p. Jaroslav Šarišský/zdržal sa, p. 
Jozef Koky/za, p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav 
Grečko/za, Ing. Vladimír Andrassy,PhD/zdržal sa , Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. 
Štefan Zekucia/za 
 

15.7.) 

OZ súhlasí 

so zámerom obce predať pozemky vo vlastníctve obce Smižany, zapísané na LV č. 1 v lokalite novej 

IBV v rómskej osade 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 3 parcely registra C KN:  

 

 

Stavebný 

pozemok 

číslo 

Parcelné 

číslo 

C KN 

Výmera 

v m2 

Druh 

pozemku 

Minimálna 

celková 

cena za  

pozemok (€) 

1. 1697/12 405 orná pôda 2 430,00 

2. 1697/13 405 orná pôda 2 430,00 

3. 1697/14 405 orná pôda 2 430,00 

 



 

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 za pozemok je 6,- € /m2 vrátane 

20 % DPH.  

Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov. 

schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení a vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §§ 281 až 288 Obchodného 

zákonníka a VZN obce Smižany č. 85 na predaj troch pozemkov vo vlastníctve obce Smižany v 

lokalite novej IBV v rómskej osade. 

OZ prijalo UZNESENIE č.303/24/2012   

Hlasovanie : 

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

15.8.)  

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 28 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. pridelený    

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 

1668/151 

17 

697 

72 

 

786 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 



 

 

11. 

 

1663/210 

1663/211 

1668/152 

539 

8 

74 

 

621 

orná pôda 

orná pôda 

TTP 

12. 1663/270 508 508 orná pôda  

13. 1663/271 

1668/149 

651 

53 

704 orná pôda 

TTP 

 

14. 

pridelený    

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 

 

   

Stavebný 

pozemok 

číslo 

Parcelné číslo Výmera 

v m2 

Celková 

výmera v m2 

Druh pozemkov 

 

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    

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. pridelený    

37. 1663/320 800 800 orná pôda 

38. 1663/321 800 800 orná pôda 

39. pridelený    

40. pridelený    

 

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. 

OZ prijalo UZNESENIE č.304/24/2012   

Hlasovanie : 

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

15.9.) 

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 28 stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Smižany v 

lokalite novej IBV Panský kruh. 

Pripomienky : 

p. Orinčáková – zahrnúť do podmienok, aby účastník obchodnej verejnej súťaže bol v pracovnom 

pomere, nepoberal dávky  v hmotnej núdzi a mal vybavené všetky finančné podlžnosti voči obci 

OZ prijalo UZNESENIE č.305/24/2012   

Hlasovanie : 



 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
16. Diskusia 

Ing. Kotrady – odporúča poslancom schváliť Dodatok č. 4  k VZN č. 86 – o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa  MŠ a školských zariadení, pretože obec má krátené 

podielové dane. Pokiaľ by  sme neschválili tento dodatok, tak obec nemá z čoho dodržať pôvodnú 

výšku dotácie na prevádzku a mzdy školských zariadení, ktoré boli schválené v predchádzajúcom 

dodatku k VZV na rok 2012. Z toho dôvodu sme sa dohodli, že dáme Dodatok č. 4 znova na 

schválenie. 

OZ prijalo UZNESENIE č.290/24/2012   

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za 
 
Pripomienky : 

Ing. Rusňáková – požiadala zrekonštruovať prístupový chodník k ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

Ing. Kotrady – obecná rada odporučila chodník riešiť svojpomocne, bude potrebná preložka 

elektrického stĺpa.   

Mgr. Szitová – informovala sa, či sa posielali obciam, z ktorých deti navštevujú školský klub a CVČ 

v Smižanoch žiadosti o platbu 

Ing. Kotrady – obec dostáva finančné prostriedky na deti od 15 – 15 rokov k 1.1.2012, ktoré sme mali 

podľa štatistiky. Počet žiakov v CVČ je menší. Pri návrhu rozpočtu sme brali celkový počet žiakov 

v CVČ základných škôl a v CVČ zriadeného obcou, vrátane žiakov z iných obcí. Zvyšné finančné 

prostriedky, ktoré nám ostali, sme dali do prebytku rozpočtu. Rokovania s obcami a mestom Spišská 

Nová Ves o financovaní žiakov v CVČ budú nasledovať.  

17. Návrh uznesenia 

UZNESENIE č. 244/23/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 289/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 290/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 291/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 292/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 293/24/2012 
Hlasovanie : v texte 



 

UZNESENIE č. 294/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 295/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 296/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 297/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 298/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 299/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 300/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 301/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 302/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 303/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 304/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

UZNESENIE č. 305/24/2012 
Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 306/24/2012 
Prevod správy majetku obce Smižany na ZUŠ Smižany, obstaraného z rozpočtu  z vlastných zdrojov, 

v celkovej sume 12 160,- Eur.  

Jedná sa : 

-    1 ks digitálny klavír Yamaha CLP 465GP v sume 3 200,00 EUR 

-    1 ks kontrabas GEWA Concerto v sume 1 760,00 EUR 

-    1 ks digitálny orgán Roland C380 v sume 7 200,00 EUR 

 

Dôvodom prevodu správy je účelové využitie uvedeného hnuteľného majetku Základnou umeleckou 

školou, Nám. M. Pajdušáka č. 2, Smižany ako rozpočtovou organizáciou Obce Smižany so 

samostatnou právnou subjektivitou. 

Zmluvu o prevode správy podpíše starosta obce. 

 

Hlasovanie : 

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



 

UZNESENIE č. 307/24/2012 

Prevod správy majetku obce Smižany na ZŠ ul. Komenského 3, Smižany, obstaraného z rozpočtu  

z vlastných zdrojov.  

Jedná sa : 

- 2 ks  interaktívnych tabúľ -  v sume 3 623,50 EUR za 1 ks 

V celkovej sume 7 247,00 EUR. 

 

Dôvodom  prevodu správy je účelové využitie uvedeného hnuteľného majetku Základnou školou na 

ul. Komenského č. 3/480  v Smižanoch ako rozpočtovou organizáciou Obce Smižany so samostatnou 

právnou subjektivitou. 

Zmluvu o prevode správy podpíše starosta obce. 

 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
UZNESENIE č. 308/24/2012 

- použitie rezervného fondu obce v sume 19 450,00 Eur na kapitálové výdavky – nákup pozemkov na 

Panskom kruhu. 

 

Hlasovanie : 

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

UZNESENIE č. 309/24/2012 

Hlasovanie : v texte 

 
UZNESENIE č. 310/24/2012 

Obecnému úradu zahrnúť do plánu investícií na roky 2014-2015 realizáciu technickej infraštruktúry pre 

individuálnu bytovú výstavbu na Panskom kruhu po ukončení procesu verejného obstarávania. 

Zodpovedný: oddelenie výstavby a ŽP 

Termín : 10/2013 

 
Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, p. Jaroslav Šarišský/za, p. Jozef Koky/za,  
p. Róbert Mika/za, Mgr. Miroslava Szitová/za, p. Alžbeta Orinčáková/za, p. Miroslav Grečko/za, Ing. 
Vladimír Andrassy,PhD/za, Mgr. Ivan Vaško/za, p.Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
 
UZNESENIE č. 311/24/2012 

- spracovať podklady k verejnému obstarávaniu k technickej infraštruktúre IBV Panský kruh. 

Zodpovedný: oddelenie výstavby a ŽP 

Termín : 20.1.2013 

 

Hlasovanie : 

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



 

UZNESENIE č. 312/24/2012 

- spracovať podklady k obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku obce v lokalite IBV 

Panský kruh, určených na výstavbu bytových domov. 

Zodpovedný: oddelenie výstavby a ŽP 

Termín : 30.1.2013 

 

Hlasovanie : 

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

UZNESENIE č. 313/24/2012 

- aktualizovať Zásady odmeňovania poslancov OZ v Smižanoch a členov komisií OZ z radov 

občanov, schválených uznesením č. 370/25/2010. 

Zodpovedný: prednosta OcÚ 

Termín : do najbližšieho zasadania OZ 

 

Hlasovanie : 

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

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

18. Záver 

Pred ukončení rokovania obecného zastupiteľstva  starosta obce  odovzdal slovo Ing. Miroslavovi 

Malinovi, prednostovi OcÚ. 

Ing. Malina – Nechcel som rušiť priebeh rokovania, ale na záver vás chcem informovať, že toto 

zasadnutie OZ je pre mňa posledné. Rozhodol som sa z pozície prednostu odísť, svoje pôsobenie 

ukončiť. Neviem, nemôžem a nechcem sa stotožniť  s niektorými rozhodnutiami OZ, mám na mysli 

hlavne mzdové náležitostí. Zrejme to bude smerovať tak, že platy zamestnancov budú korigované, 

upravované tak, že aj napriek tomu, že roboty pribúda, zamestnanci na to doplatia nižšími mzdami, 

samozrejme i ja, to je pravda. Neviem sa stotožniť s jednou vecou, nesúhlasím, že aktívny prístup, 

aktívna práca je len na strane poslancov, kontrolórky. Myslím si, že aj ľudia, ktorí robia na úrade, 

robia zodpovedne, proste, moje rozhodnutie je také, že k 31.12.2012 končím. Myslím si, že niektoré 

veci, ktoré sa v poslednú dobu prerokovávali a ten vývoj je taký, aký je, rozhodol som sa, že odídem.  

Možno, že niekto povie, nech ide, ale verím, že sa nájde niekto aj taký, čo povie, že som tu niečo 

urobil.  Je to moje rozhodnutie, ktoré už nezmením. Chcel by som poďakovať p. starostovi za to, že 

ma pred časom oslovil, že mal som jeho dôveru a mohol  som tu pracovať. Snažil som sa robiť ako  

som najlepšie vedel. Či to vždy vyšlo ideálne, netvrdím, chyby som robil tak isto ako každý druhý. 

Ďakujem všetkým za spoluprácu , s ktorými som prišiel pracovne do styku. Verím, že  sa nájde niekto, 

kto povie, dobre, urobil kus  roboty. Po mne príde niekto druhý, možno to bude  robiť lepšie. Rozhodol 

som sa sám, že odídem, nikto ma nenúti. Možno to, čo sa ušetrí na mojej mzde, bude použité na to, 

aby sa to rozdelilo zamestnancom. Je to na vás, ako to dokážete rozdeliť, ak to budete chcieť 

rozdeliť, už to nijako neovplyvním. Ešte raz ďakujem p. starostovi za dôveru, ktorú mi dal, keď ma 



 

oslovil. Tým, ktorých som sklamal, tým sa ospravedlňujem - proste tak som sa rozhodol. Takže na 

záver všetkým prajem príjemné sviatky, pokojné Vianoce a snáď sa budeme stretávať možno niekde 

inde, ale  tu už nie.  Ďakujem. 

Ing. Kotrady – na záver rokovania poďakoval poslancom za spoluprácu. Poďakoval  Ing. Malinovi za 

prácu, ktorú vykonával na OcÚ. Poprial všetkým pekné vianočné sviatky.  

Ing. Andrassy, PhD – zaželal prítomným pekné sviatky a v mene poslancov poďakoval p. prednostovi 

za prácu, ktorú pre Smižany urobil.  

 

 

 

 

         Ing. Michal Kotrady   

             starosta obce    

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Mgr. Ivan Vaško 

 

p. Marcel Špener 


