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Z á p i s n i c a 

z 25. zasadnutia OZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.2.2013 (štvrtok)  

o 16 
00 

hod. v zasadačke Obecného úradu v Smižanoch 

______________________________________________________________________ 

Prítomní :   12 poslancov – viď prezenčná listina 

                  Ing. Michal Kotrady – starosta obce 

  Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce  

Ospravedlnený :  p. Jaroslav Šarišský    

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

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

5.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 89/2010 

6.  Dodatok č. 4 k VZN č. 85 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

7. Preschválenie uznesenia č. 301/24/2012 

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

9. Dodatok č. 2 k VZN č. 64 o obecnej polícii v Smižanoch 

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany 

11. Rozpočet obce na roky 2013 - 2015 

12. Stavebné pozemky 

13. Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov 

14. Vyradenie majetku obce  

15.  Diskusia 

16.  Návrh uznesenia 

17.  Záver 
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1. Otvorenie 

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Po prečítaní programu prítomní poslanci 

nemali k predloženému programu zasadnutia pripomienky, starosta dal za program hlasovať.  

Hlasovanie : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

2.  Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

Návrhová komisia:  
Ing. Ľudovít Novotný, Ing. Štefan Zekucia, p. Jozef Koky 

Hlasovanie : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/zdržal sa, p. Jozef Koky/zdržal sa, p. 

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

Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/zdržal sa 

 

Overovatelia zápisnice:  
p. Miroslav Grečko, p. Marcel Špener 

Hlasovanie : 
p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

Zapisovateľka: p. Mária Mangerová 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení, ktorú pripravila hlavná kontrolórka obce  dostali poslanci v písomnej forme. Uviedla 

v nej : 

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. 

Ing. Kotrady – stanovisko k plneniu uznesenia: 

Uznesenie č. 10/1/2010  

Podľa Nálezu Ústavného súdu bol v čase schvaľovania uznesenia poslancom p. Šarišský. Za pozastavené 

uznesenie hlasovalo toho času sedem právoplatne zvolených poslancov. Na pozastavené uznesenie bolo potrebné 

hlasovanie 8 poslancov. Uznesenie stratilo platnosť, pretože nebolo preschválené dostatočným počtom poslancov. 

 

Ing. Dobšinská – nie je pravda, že nie je potrebný ôsmy hlas. Na preschválenie uznesení je potrebná trojpätinová 

väčšina a taktiež trojpätinová väčšina je potrebná pri predaji majetku s osobitým zreteľom. 
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Uznesením č. 179/16/2012(prijaté 23.2.2012)– OZ za účelom ochrany majetku obce o ktorý sa má obec 

povinnosť starať udržiavať ho a zveľaďovať schválilo zabezpečenie zariadenia na odvodnenie stavby (tribúna 

ihrisko Smižany).  

- Uznesenie  sa neplní. 

Poznámka: Tribúna je značne devastovaná vlhkom vplyvom počasia a vplyvom záplav v roku 2010.  Okrem toho 

sa v objekte tribúny sušia dresy hráčov. 

V roku 2012 obec uhradila energie súvisiace s užínaním tribúny: spotrebu  plynu: 3 197,52 €, spotrebu vody 

677,85 € a spotrebu elektriny : 1 194,97 €. 

Ing. Kotrady – stanovisko k plneniu uznesenia: 

Uznesenie č. 179/16/2012  

-TJ Slovan Smižany zakúpila odvlhčovač na vysušenie objektu tribúny na ihrisku. Uznesenie je splnené. 

Uznesením č. 199/18/2012 (prijaté 26.4.2012) – 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. 

 

Uznesením č. 6/1/2010(prijaté 17.2.2011)  – OZ uložilo obecnému úradu, aby každé pripravované verejné 

obstarávanie bolo zverejnené na internetovej stránke obce Smižany: 

Uznesenie sa nesplnilo  v prípadoch: 

Starostlivosť o verejné osvetlenie v obce Smižany. 

  Hudobný nástroj – kontrabas do 2 000 Eur s DPH. 

Hudobný nástroj – elektrický organ do 7 200 Eur s DPH. 

Hudobný nástroj – digitálny klavír do 3 500 Eur s DPH. 

Školské potreby pre Žiakov v hmotnej núdzi – pre ZŠ Komenského. 

Univerzálny kuchynský robot – ŠJ Ružová. 

Zhotovenie chodníka na cintoríne zo zámkovej dlažby. 

Elektrický klavír. 

Merače rýchlosti BX-1SPOMAĽ 2 ks. 

Oprava a montáž vianočnej výzdoby. 

  Výber na dodávateľa projektových práce – Rozvody VN a NN a trafostanica (Panský kruh). 

Ing. Kotrady – stanovisko k plneniu uznesenia: 

Uznesenie č. 6/1/2010  

- Starostlivosť o verejné osvetlenie v obci : výzva bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  

- Hudobný nástroj – kontrabas, digitálny klavír, školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi, univerzálny 

kuchynský robot – ŠJ Ružová, zhotovenie chodníka na cintoríne : všetko sú to zákazky s nízkou hodnotou, kde v 

súlade so smernicou č.  23/2012 nie je potrebné vykonávanie prieskumu trhu. Ide o priame zadanie. 

- Oprava a montáž vianočnej výzdoby : bolo zahrnuté vo verejnej súťaži Starostlivosť o verejné osvetlenie v obci 

- Výber dodávateľa projektových prác – Rozvody VN a NN a trafostanica : výzva bola zverejnená na webovom 

sídle obce. 

Ing. Dobšinaká – k námietke starostu obce : uznesenie o zverejňovaní verejných obstarávaní na internetovej 

stránke obce bolo prijaté pred účinnosťou smernice obce. Smernica obce č. 23/2012 …..o verejnom obstarávaní 

nie je spracovaná  v súlade s prijatým uznesením obecného zastupiteľstva.    

Uznesením č. 135/12/2011(prijaté 3.11.2011) –obecné zastupiteľstvo ukladá zverejniť na internetovej stránke 

obce obchodné mená, sídla, alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky vo 

verejnom obstarávaní a ich návrhy na plnenie kritérií, stanovených obcou vo verejnom obstarávaní a to najneskôr 

do piatich dní od ukončenia verejného obstarávania. 
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Unesenie sa nesplnilo v prípadoch: 

Merače rýchlosti BX-1SPOMAĽ 2 ks. 

Oprava a montáž vianočnej výzdoby. 

  Výber na dodávateľa projektových práce – Rozvody VN a NN a trafostanica(panský kruh). 

Školské potreby pre Žiakov v hmotnej núdzi – ZŠ Komenského. 

Univerzálny kuchynský robot – ŠJ Ružový. 

Zhotovenie chodníka na cintoríne zo zámkovej dlažby. 

Ing. Kotrady – stanovisko k plneniu uznesenia: 

Uznesenie č. 135/12/2011  

- Merače rýchlosti :  zákazka s nízkou hodnotou 

- Oprava a montáž vianočnej výzdoby : práce zrealizované na základe zmluvy na Starostlivosť o verejné 

osvetlenie v obci, ktorej súčasťou je aj montáž a demontáž vianočnej výzdoby 

- Výber dodávateľa projektových prác : zápisnica z otvárania obálok je zverejnená 

- Univerzálny kuchynský robot a zhotovenie chodníka na cintoríne zo zámkovej dlažby – nie je potrebný prieskum 

trhu 

Ing. Dobšinaká – k námietke starostu obce : uznesenie o zverejňovaní verejných obstarávaní na internetovej 

stránke obce bolo prijaté pred účinnosťou smernice obce. Smernica obce 23/2012 …...nie je spracovaná  v súlade 

s prijatým uznesením obecného zastupiteľstva 

Mgr. Szitová – pokiaľ uznesenie je platné  je treba ho rešpektovať a všetky verejné obstarávania, ich prípravu a 

zápisnice z vyhodnotenia zverejňovať na internetovej stránke obce. 

Ing. Kotrady – pokiaľ je zákazka s nízkou hodnotou priamym zadaním, zápisnica z otvárania obálok sa nerobí, 

preto ju nemôžeme zverejniť  

Uznesením č. 7/1/2011 (prijaté 17.2.2011) – OZ ukladá obecnému úradu, ktorý bude zabezpečovať obstarávanie 

cez odborne spôsobilú osobu povinnosť pripraviť podklady k verejnému obstarávaniua predložiť ich obecnej rade 

k odsúhlaseniu. Členmi komisie na prípravu a vyhotovenie verejného obstarávania a ponúk budú poslanci OZ 

s odborným vzdelaním, alebo požadovanou praxou. Na zabezpečenie transparentnosti je možné vymenovať do 

komisie na prípravu a vyhodnotenie verejného obstarávania aj ďalších poslancov bez práva vyhodnocovať 

ponuky.  

Unesenie sa nesplnilo v prípade: 

Výber na dodávateľa projektových práce – Rozvody VN a NN a trafostanica (Panský kruh). 

 

Ing. Kotrady – stanovisko k plneniu uznesenia: 

Uznesenie č. 7/1/2011  

- Výber dodávateľa projektových prác – Rozvody VN a NN a trafostanica : bol prejednávaný na zasadnutí 

stavebnej komisie a schválený obecnou radou. 

Podľa vyjadrenia prokurátora  (Korzár z 28.1.2013) poslanci v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nemajú 

prakticky žiadne právomoci. Verejným obstarávateľom je obec a podľa zákona o obecnom zriadení obec zatupuje 

starosta ako štatutár.  

Uznesenie č. 158/13/201 (prijaté 15.12.2011) – OZ uložilo obecnému úradu pripraviť investičný plán pre 

realizáciu  chodníka od obecnej polície ku hlavnému vchodu cirkevnej školy.  

- Uznesenie sa neplní. 

Uznesenie č. 159/13/201 (prijaté 15.12.2011) – OZ uložilo obecnému úradu zaslať písomnú žiadosť na 

vodorovné značenie prechodov v najbližšom termíne po zimnom období; biely pruh orámovaný červenou farbou:  

1. Ul. Tatranská na križovatke s ul. Smrekovou, ul .Mlynská pri križovatke s ul. Zelenou, ul. Tatranská pri 

penzione Stefany, ul. Iliašovská – nový prechod cca 50 m smerom od ul. Tatranskej na Iliašovce, pri 

TESKU, za mostom pri Espresse. 

2. a zriadiť prechod pre chodcov na ul. Tatranskej pri Kaštieli. 

- Uznesenie sa neplní . 

Uznesením č. 197/18/201(prijaté 26.4.2012) – 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. 
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- Uznesenie sa neplní. 

Uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev vo vybavovaní 

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. 

Ku dňu 25.2.2013 má pripojovací poplatok zaplatených 12 stavebníkov. 

Plnenie uznesenia trvá. 

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 (25.2.2013)  nie je uzatvorená 

žiadna zmluva. 

Plnenie uznesenia trvá. 

Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

24. zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2013. 

 

Uznesením č. 244/23/2012 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 18, ktoré bolo následne zapracované do 

rozpočtu obce. 

Uznesením č. 289/24/2012 – OZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 93 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Smižany. Dodatok je zverejnený na internetovej stránke obce (SAMOSPRÁVA – VZN) a nadobúda 

účinnosť 1.1.2013. 

Uznesením č. 290/24/2012 – OZ schválilo dodatok č. 4 k VZN č. 83 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠD a školských zariadení. Dodatok nadobudol účinnosť 29.12.2012 a je zverejnený na 

internetovej stránke obce (SAMOSPRÁVA – VZN).   

Uznesením č. 291/24/2012 – OZ schválilo VZN č. 98 o sociálnych službách . VZN nadobudlo účinnosť 1.1.2013 

a je zverejnené na internetovej stránke obce (SAMOSPRÁVA – VZN).   

Uznesením č. 292/24/2012 – OZ schválilo VZN č. 99 o miestnych daniach a poplatku so zachovaním pôvodných 

sadzieb. Vo VZN boli zmenené a doplnené podmienky v súvislosti so zmenou legislatívy ohľadom miestnych 

daní a poplatkov. Výška daní a poplatkov sa v obci od 1.1.2013 nezmenila. VZN je účinné od 1.1.2013 a je 

zverejnené na internetovej stránke obce (SAMOSPRÁVA – VZN).   

Uznesením č. 293/24/2012 – OZ schválilo VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany. VZN je 

účinné od 1.1.2013 a zároveň sa ruší VZN č. 86/2009 a všetky jeho dodatky.VZN je zverejnené na internetovej 

stránke obce (SAMOSPRÁVA – VZN).   

Uznesením č. 294/24/2012 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 23, ktoré bolo následne zapracované do 

rozpočtu obce. 

Uznesením č. 295/24/2012 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 21, ktoré bolo následne zapracované do 

rozpočtu obce. 

Uznesením č. 296/24/2012 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 22, ktoré bolo následne zapracované do 

rozpočtu obce. 

Uznesením č. 297/24/2012 – OZ schválilo plán kontrolnej činnosti obce na 1. polrok 2013. 

Uznesením č. 298/24/2012 – OZ schválilo zámer predaja  a predaj pozemku, parcelu č. C-KN 1000/23 o výmere 

56 m² pani Ing. V. Rišovej zo Smižian.Zmluva je zverejnená pod č. KZ 001/2013 (.pdf), zo dňa 28.01.2013, 

platná od 28.01.2013 , zverejnená 06.02.2013, účinná od 07.02.2013 

Uznesením č. 299/24/2012 – OZ schválilo zámer nájmu a nájom pozemku, časť parcely C-KN 1697/104 

o výmere č. 95m² p. M. Tomášekovi s manželkou zo Smižian. 

Zmluva je zverejnená pod č.  č. NZ 001/2013 (.pdf), zo dňa 02.01.2013, platná od 02.01.2013 , zverejnená 

05.02.2013, účinná od 06.02.2013. 

Uznesením č. 300/24/2012 – OZ schválilo zámer nájmu  a nájom pozemku, nachádzajúcej sa v extraviláne JAMA 

Smižany, Poľnohospodárskemu družstvu Smižany. 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/78/78096/kz_001_2013_risova.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/78/78047/nz_001_2013_tomasek.pdf
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- Zmluva nie je uzatvorená. 

Uznesením č. 301/24/2012 – OZ schválilo zámer nájmu a nájom pozemku, nachádzajúcej sa v lokalite Panský 

kruh Smižany, Poľnohospodárskemu družstvu Smižany. 

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta 

obce  pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. 

Uznesením č. 302/24/2012 – OZ schválilo zámer nájmu a nájom pozemku, nachádzajúcej sa v lokalite Panský 

kruh Smižany, obyvateľom Pribinovej ulice. 

- Zmluvy nie sú uzatvorené. 

Uznesením č. 303/24/2012 – OZ schválilo zámerpredajaa predaj pozemkov verejnou obchodnou súťažou 

zapísaných na LV č. 1 v lokalite novej  IBV v rómskej osade. 

Verejná súťaž prebehla za stanovených podmienok , vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 21.1.2013. Pozemky 

od obce odkúpia, M. Tulian, bytom Smižany; J. Šarišský. bytom Smižany; a J. Kotlár, bytom Smižany. 

- Zmluvy nie sú uzatvorené. 

Uznesením č. 304-305/24/2012 – OZ schválilo zámer predaja a predaj pozemkov verejnou obchodnou súťažou 

v lokalite Panský kruh – ďalšie kolo. 

Verejná súťaž prebehla za stanovených podmienok , vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 14.2.2013. Pozemky 

od obce odkúpia, Ing. R. Reich, bytom Markušovce a Ing. I. Bagin, bytom Slatvina. 

- Zmluvy s víťazmi OVS nie sú uzatvorené. 

K dnešnému dňu 25.2.2013 sa do OVS – pozemky na Panskom kruhu zúčastnilo 14 záujemcov. Počet 

ponúkaných pozemkov je 40. 

Uznesením č. 306/24/2012 – OZ schválilo prevod správy majetku obce Smižany do správy ZUŠ v celkovej sume 

12 160,00 €. (digitálny klavír: 3200,00 €, kontrabas: 1 760,00 € digitálny orgán: 7 200,00 €).Zmluva je 

zverejnená pod č. ZPR_004/2012 (.pdf), zo dňa 14.12.2012, platná od 01.11.2012 , zverejnená 19.12.2012, 

účinná od 20.12.2012;   

Uznesením č. 307/24/2012 – OZ schválilo prevod správy majetku obce Smižany do správy ZŠ Komenského 2 

interaktívne tabule  v sume 7 247,00 €. Zmluva je zverejnená pod č. ZPR_003/2012 (.pdf), zo dňa 14.12.2012, 

platná od 27.11.2012 , zverejnená 19.12.2012, účinná od 20.12.2012; 

Uznesením č. 308/24/2012 – OZ schválilo použitie rezervného fondu obce v sume 19 450,00 € na kapitálové 

výdavky – nákup pozemkov na panskom kruhu. 

Uznesením č. 309/24/2012 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 24, ktoré bolo následne zapracované do 

rozpočtu obce. 

Uznesením č. 310/24/2012 – OZ uložilo obecnému úradu zahrnúť do plánu investícií na roky 2014 – 2015 

realizáciu technickej infraštruktúry pre IBV na Panskom kruhu po ukončení procesu verejného obstarávania.  

- Investičný plán majú  poslanci  v materiáloch na zasadnutie OZ dňa 28.2.2013, ktorý odporúčam zverejniť na 

internetovej stránke obce. 

Uznesením č. 311/24/2012 – OZ uložilo obecnému úradu spracovať podklady k verejnému obstarávaniu 

k technickej infraštruktúre IBV Panský kruh.  

Verejné obstarávanie bolo uskutočnené : Rozvody VN a NN a trafostanica. Ďalšie verejné obstarávania sú vo 

vybavovaní.  

Uznesením č. 312/24/2012 – OZ uložilo obecnému úradu spracovať podklady k obchodnej verejnej súťaži na 

predaj nehnuteľného majetku obce v lokalite IBV Panský kruh, určených na výstavbu bytových domov. 

Poslanci majú návrh na vyhlásenie OVS v materiáloch na zasadnutie OZ dňa 28.2.2013. 

Uznesením č. 313/24/2012 – OZ uložilo prednostovi OcÚ aktualizovať Zásady odmeňovania poslancov OZ 

v Smižanoch a členov komisií OZ z radov občanov, schválených uznesením č. 370/25/2010. 

- Plnenie uznesenia trvá. 

 

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

Starosta obce odovzdal predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov obce majetkové priznanie za rok 2012. 

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/75/75246/zmluva_o_prevode_spravy_-102012_zus.pdf
http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/75/75245/zmluva_o_prevode_spravy_-92012_zs.pdf
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Ing. Kotrady – od 1.3.2013 do funkcie prednostu OcÚ je menovaná Ing. Mária Dudžáková 

-víťazkou výberového konania na funkciu vedúci oddelenia evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí sa stala 

JUDr. Veronika Vozárová 

- koncom roka 2012 bola dokončená rekonštrukcia MŠ Ružová ul., v prvých týždňoch prebehlo v škôlke za 

pomoci učiteľov a rodičov upratovanie a od 8.1.2013 je MŠ  prevádzke. 

- v dňoch 6.- 7.2.2013 – v obci snehová kalamita. Po dohode s Obvodným úradom v Spišskej Novej Vsi – odbor 

civilnej ochrany a krízového riadenia bola v obci o 10:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia. Dôvodom 

vyhlásenia bola obava z ohrozenia statiky rovných striech na školských budovách (ZUŠ, ZŠ Komenského a MŠ 

Ružová). Dňa 7.2.2013 starosta obce zvolal krízový štáb obce o 13:00 hod. Mimoriadna situácia skončila 

9.2.2013 o 12:00 hod. Nakladač a nákladné auto PD Čingov Smižany odpratávali sneh z chodníka na ul. 

Slovenského raja, UNC firmy FAJA Stav  odpratávalo sneh na autobusových zastávkach, parkoviskách na 

sídlisku, pri kultúrnom dome a na námestí. Situáciu obec zvládla veľmi dobre. Dočistenia chodníkov boli 

zaangažovaní zamestnanci obce a zamestnanci na  aktivačných prácach. 

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypísalo výzvu na regeneráciu sídiel, kde oprávnenými 

osobami sú obce, ktoré boli postihnuté povodňami v roku 2010. Územie, ktoré by sme v žiadosti riešili zahŕňa ul. 

Tatranskú, Iliašovskú, Štefánikovú a Smrekovú. Taktiež sú v tom ulice spadajúce do územia, ktoré spomenuté 

ulice ohraničujú. Žiadosť sa bude týkať štyroch aktivít : 

rekonštrukcia a výstavba chodníkov, miestnych komunikácií, rekonštrukcia mostov a lávok cez potok Brusník, 

detské ihrisko pri požiarnej zbrojnici. Termín podanie žiadosti máme stanovený na 26. júna 2013. Je to jedna 

z posledných možností uchádzať sa o NFP v plánovacom období 2007 – 2013. 

p. Orinčáková – informovala sa, či jedná sa o dva projekty 

Ing. Kotrady – bolo by to vypracované v rámci jedného projektu 

-uskutočnil sa výber projektanta stavby „Rozvody NN, VN a trafostanica“ na Pánskom kruhu s termínom dodania 

do 30. 4. 2013. Bol pripravený Investičný plán prípravy a realizácie infraštruktúry pre IBV Panský kruh, ktorý je 

naplánovaný na roky 2013 až 2015. Rok 2013 je rozpracovaný podľa jednotlivých mesiacov. OR odporučila 

použiť finančné prostriedky získané za kaštieľ na výstavbu inžinierskych sietí na Pánskom kruhu. 

- momentálne je 14 uchádzačov o stavebné pozemky na Pánskom kruhu, v rómskej osade 3 uchádzači  

- obec neuspela pri žiadosti na výzvu čerpania fiančných prstriedkov z eurofondov „Úprava potoka Brusník“ 

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 89/2010 

Dňa 12.2.2013 bol obci doručený protest prokurátora proti VZN obce Smižany č. 89/2010 o zákaze predaja 

alkoholických nápojov a ich používaní na verejne prístupných miestach na území obce Smižany zo dňa 9.6.2010. 

Prokurátor navrhol  prerokovať tento protest na najbližšom zasadnutí OZ a zrušiť VZN č. 89/2010 v celom 

rozsahu. V odôvodnení prokurátor sa odvoláva, že obec v rozpore so zákonmi zakázala predaj a používanie 

alkoholických nápojov na všetkých verejne prístupných miestach v rámci celej obci. Náčelník obecnej polície 

pripravuje nové znenie VZN. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 314/25/2013 – zrušenie VZN 89 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich 

požívania na verejne prístupných miestach na území Obce Smižany. 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

http://www.smizany.sk/12_samosprava/vzn/vzn89_2010up.pdf
http://www.smizany.sk/12_samosprava/vzn/vzn89_2010up.pdf
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6. Dodatok č. 4 k VZN č. 85 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Článok III. Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým a fyzickým osobám 

sa mení a dopĺňa v odsekoch 7. a 8. takto: 

7. Členenie pozemkov z hľadiska nájmu 

 

A. Pozemky v intraviláne obce: 

      c. využívané na poľnohospodársku výrobu. 

 

              8.  Cenové podmienky   

Pre nájom pozemkov v členení podľa odseku 7. sa použijú tieto sadzby nájomného:    

           d) cena úradne stanovená pre bonitnú triedu pre pozemky A.c. a B.c. 

 

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

OZ prijalo UZNESENIE  č. 315/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

7. Preschválenie uznesenia č. 301/24/2012 

Ing. Kotrady – uznesenie bolo pozastavené, pretože bolo v rozpore s VZN. Teraz po oprave je predložené na 

schválenie. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 301/24/2012 

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 m
2
 (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 m
2
,
 
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 m
2
,
 
druh pozemkov orná pôda, trvalé trávne porasty a ostatné 

plochy, Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany, Tatranská 126, Smižany za nájomné 30,00 € / ha 

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. 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 
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8. Dodatok č. 2 k VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Pripomienky : 

Mgr. Szitová – ak článok 3 je zrušený, navrhuje ostatné články neprečíslovavať.  

-mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ pre členov starších ako 15 rokov navrhuje 

upraviť na 5,-Eur 

Hlasovanie za návrh Mgr. Szitovej : 

p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 316/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

9. Dodatok č. 2 k VZN č. 64 o obecnej polícii v Smižanoch 

Návrh dodatku dostali poslanci OZ v písomnej forme v materiáloch. K dodatku zo strany poslancov neboli žiadne 

pripomienky. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 317/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany 

 

Pripomienky : 

Mgr. Trošanová – navrhuje nerokovať na dnešnom zasadnutí o čl. 5 o Centre voľného času zriadené v obci, 

z dôvodu, že nebolo prerokované na komisiách  a s riaditeľkami CVČ. 

Mgr. Szitová - zaujímala sa, či ostatné položky boli prejednané s riaditeľkami 

- žiada, aby bolo v  dodatku uvedené, kto dodatok vypracoval vypracoval. 

Ing. Kotrady – niektoré okolité obce už majú vypracované uznesenia o financovaní detí v CVČ, budeme s nimi 

uzatvárať zmluvy o poskytnutí dotácie na dieťa, ktoré navštevuje naše CVČ. V Spišskej Novej Vsi máme najviac 

detí.   

Mgr. Szitová – s  koľkými obcami sú už zmluvy podpísané ? 

Ing. Kotrady – zatiaľ majú prijaté uznesenia obce Spišské Tomášovce a Arnutovce. 

 

Hlasovanie za návrh Mgr. Trošanovej : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 318/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 
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11. Rozpočet obce na roky 2013 - 2015 
Poslanci dostali návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 v materiáloch. 

 

Pripomienky : 

Mgr. Szitová – informovala so ako sa bude nakladať s finančnými prostriedkami -  5% navýšenie platov 

nepedagogických zamestnancov 

Ing. Kotrady – zahrnuté sú v osobných príplatkoch 

Mgr. Szitová – žiada, aby sa v položke mzdy verejnej správy zachovali položky na jednotlivé strediská, s tým, že 

po prepočte stredísk je návrh na úpravu položiek tak, že bude zachovaná tarifná  trieda, platový stupeň, osobné 

ohodnotenie 80,-Eur na jedného zamestnanca. Suma vychádza na 185 tis. Eur. 

Mgr. Trošanová – v minulom roku nebolo dosť peňazí na platy zamestnancov, kde sa prejednávalo o tejto sume ?, 

na zasadnutí finančnej komisii s o tom nerozprávalo. 

Mgr.Szitová – je to návrh klubu poslancov a v rámci finančnej komisie neprejednávame mzdy,  

Ing. Novotný – tiež nie je o návrhu rozpočtu v položke platy zamestnancov  informovaný, navrhuje na dnešnom OZ 

o tom nerozhodovať 

Mgr. Trošanová – v roku 2012 na mzdy bol rozpočet 181 842,-Eur, skutočné planenie bolo 182 096-Eur, zvýšilo sa 

iba o 254,-Eur. Suma 185 000 Eur nepostačuje, pretože zamestnanci sa posúvajú do vyšších platových stupňov, 

možno niektorý dosiahne vyššie vzdelanie. 

Po prerokovaní Mgr. Szitová – bola úprava rozpočtu v položke výdavky verejnej správy na sumu 188 000,- Eur a 

jednotlivé strediská budú zachované tak, ako v minuloročnom rozpočte 

stredisko 610 001....................................................................... 52 800,-Eur 

stredisko 610 002........................................................................56 106,-Eur 

stredisko 610 003....................................................................... 34 848,-Eur 

stredisko 610 004....................................................................... 19 620,-Eur 

stedisko  610 005....................................................................... 19 080,-Eur 

-rezerva na zvýšenie tarifného platu starosta, kontrolór               1 250,-Eur 

-predpoklad na preplatenie dovolenky zamestnancov :                1 530,-Eur 

-životné jubileum:                  1 766,-Eur 

-nadčasy:                  1 000,-Eur 

SPOLU :                  188 000,-Eur 

Hlasovanie za návrh Mgr. Szitovej: 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/proti, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

p. Svetkovský – navrhuje navýšiť v rozpočte financie v položke dopravné,servis a údržba hasičských vozidiel. Tieto 

vozidlá zabezpečujú čistenie kanalizáciií v obci a plnia funkciu protipožarnej prevencie, ktorú má obec povinnosť 

zabezpečovať, 

Ing. Kotrady – dňa 3.2.2013 som sa zúčastnil výročnej členskej schôdze DHZ v Smižanoch. Od žiadneho člena 

DHZ nevyšla požiadavka na navýšenie financií na servis a údržbu hasičských vozidiel. 

p. Svetkovský – ja osobne som predložil požiadavku na požiarnu prevenciu na finančné oddelenie  

p. Grečko – požiadavky  komisie verejného poriadku a životného prostredia v minulom roku boli:  osvetlenie 

prechodov pre chodcov, osadenie značiek, bezbariérové prechody, opravy chodníkov, vybudovanie chodníka pri 

cirkevnej škole. Finančné prostriedky na tieto opravy neboli do rozpočtu zapracované. Prečo? 

Mgr. Szitová – -navrhuje zapracovať do rozpočtu požiadavky z komisie verejného poriadku a životného prostredia 

a tiež požiadavku hasičov – navýšenie na 6000,-Eur 

Mgr. Trošanová - požiarnici pri revízii komínov dostávajú 3,32 Eur/1 dom. Navrhuje, aby úplata sa znížila na  1,-

Eur a ušetrené peniaze sa použili pre požiarnikov. 

p. Svetkovský – odmena pre hasičov je podmienená zodpovednosťou. 

Ing. Zekucia – odmeny pe hasičov preventivárov by sa mali zachovať 

p. Svetkovský – výška na zateplenie dielne v Základnej škole kKomenského je neprimeraná – 12 000,00 eur. 

 

 

Hlasovanie za návrh Mgr. Trošanovej znížiť odmenu pre hasičov za preventívne prehliadky: 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  
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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/zdržala sa, p. Jozef Svetkovský/proti, Ing. Štefan 

Zekucia/zdržala sa 

 

p. Grečko – navrhuje na realizáciu chodníka na ul. Smrekovej pri cirkevnej škole navýšiť sumu na 3 000,-Eur. 

- oprava chodníkov na ul. Staničnej a Rázusovej 

Ing. Novotný – zahrnúť do rozpočtu i finančné prostriedky na oplotenie cintorína 1 500,00 € 

 

Po zapracovaní všetkých navrhovaných návrhov Mgr. Szitovej, p. Grečka p. Svetkovského a Ing. Novotného bol 

poslancami OZ v Smižanoch schválený rozpočet obce v programovej štruktúre na rok 2013 ako záväzný a na roky 

2014 a 2015 ako orientačný s týmto textom: 

 

Po prerokovaní v jednotlivých komisiách pri OZ, v obecnej rade a stanoviskách finančnej komisie a hlavnej 

kontrolórky podľa návrhu s príslušnými úpravami :  

1. programový rozpočet obce Smižany rozpracovaný do 15 programov na rok 2013 ako záväzný v príjmovej 

časti v sume 5 049 856,71 Eur a vo výdavkovej časti vrátane finančných operácií v sume 5 045 140,71  

Eur  s prebytkom 4 716,00 Eur. 

2. rozpočet obce Smižany na roky 2014 – 2015 ako orientačný 

3. rozpočet vo výške transferu Základnej škole na ul. Komenského v Smižanoch na rok 2013 podľa 

predloženého návrhu. 

4. rozpočet vo výške transferu Základnej umeleckej školy Nám. M. Pajdušáka v Smižanoch na rok 2013 

podľa predloženého návrhu 

5. rozpočet príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum, Smižany na rok 2013 v sume 125 000,- Eur, 

z ktorého príspevok obce činí  105 000,- Eur. 

6. záväzný limit mzdových prostriedkov Obecného kultúrneho centra podľa predloženého návrhu rozpočtu 

v sume 39 919,- Eur. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 319/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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. Stavebné pozemky 

12.1.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok zapísaný na LV č. 3435, časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty 

v k. ú. Smižany, diel 1 o výmere 60 m
2  

podľa GP č. 43248454-6/2013 pri parcele č. C-KN 2037/153 na 

Košiarnom briežku, Petrovi Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za kaštieľom 1307/1, Smižany na rekreačné 

účely v cene 32,- €/ m
2  

+ DPH  

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 časť 

parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 o výmere 60 m
2  

podľa GP č. 43248454-

6/2013, zapísaného na LV č. 3435, nachádzajúceho sa v priamom susedstve parcely č. C-KN 2037/153 na 
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Košiarnom briežku, 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. 3435, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – 

trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 o výmere 60 m
2  

, ktorý podľa GP č. 43248454-6/2013 vytvára novú 

parcelu č. C-KN 2037/281, Petrovi Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za kaštieľom 1307/1, Smižany na 

rekreačné účely v cene 32,- €/ m
2  

+ DPH, celkom 2 304,- €.  

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 320/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok zapísaný na LV č. 3435, časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty 

v k. ú. Smižany, diel 4 o výmere 7 m
2
, diel 5 o výmere 6 m

2
, spolu 13 m

2
 podľa GP č. 37706471-23/2011 na 

Košiarnom briežku, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, Smižany na rekreačné účely 

v cene 32,- €/ m
2 
+ DPH. Pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve parciel č. C-KN 2037/157 a 2037/237 pri 

novostavbe chaty.  

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 časť 

parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 4 o výmere 7 m
2 
a diel 5 o výmere 6 m

2
, 

spolu 13 m
2
 podľa GP č. 37706471-23/2011 na Košiarnom briežku, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom 

Iliašovská 415/20, Smižany, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že vlastníkom pozemkov sa 

nemôže stať nik iný, ako vlastník susedných pozemkov. Predávané pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve 

parciel č. C-KN 2037/157 a 2037/237 pri novostavbe chaty 

schvaľuje 

predaj pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – 

trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 4 o výmere 7 m
2 
a diel 5 o výmere 6 m

2
, spolu 13 m

2
 podľa GP č. 

37706471-23/2011 na Košiarnom briežku, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, 

Smižany, na rekreačné účely v cene 32,- €/ m
2  

+ DPH, celkom 499,20 €.  

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 321/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.3.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 4. 12. 2003 a § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu č. C-KN 1315/112 – druh pozemku 
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ostatné plochy o výmere 21 m
2 
v k. ú. Smižany, Petrovi Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za kaštieľom 

1307/1/12, Smižany. Pozemok je zastavaný stavbou – garážou 

schvaľuje 

predaj pozemku zapísaného na LV č. 1 zastavaného stavbou, v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu č. C-KN 1315/112 – druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 21 m
2
 v k. ú. Smižany, Petrovi Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za 

kaštieľom 1307/1/12, Smižany v celkovej cene 69,71 € (2 100,- Sk). 

Na pozemok si Obec Smižany v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku na tretiu osobu v lehote do 10 

rokov od  uzavretia kúpnej zmluvy, vyhradzuje predkupné právo. 

 

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 322/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.4.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 4. 12. 2003 a § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu č. C-KN 1315/113 – druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 21 m
2 
v k. ú. Smižany, Jánovi Kramarčíkovi a manž. Drahoslave, bytom Za kaštieľom 

1307/1/36, Smižany. Pozemok je zastavaný stavbou – garážou 

schvaľuje 

predaj pozemku zapísaného na LV č. 1 zastavaného stavbou, v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu č. C-KN 1315/113 – druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 21 m
2
 v k. ú. Smižany, Jánovi Kramarčíkovi a manž. Drahoslave, bytom Za 

kaštieľom 1307/1/36, Smižany v celkovej cene 69,71 € (2 100,- Sk).  

Na pozemok si Obec Smižany v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku na tretiu osobu v lehote do 10 

rokov od  uzavretia kúpnej zmluvy, vyhradzuje predkupné právo. 

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 323/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.5.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh 

pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 10 m
2
, diel 2 o výmere 211 m

2
, diel 3 o výmere 13 m

2
, spolu 234 

m
2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 36595578-62/2012, Mgr. Tatiane Fabovej 

a manž., bytom E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská nová Ves na rekreačné účely, nájomné 2,- € / m
2 
ročne. Pozemky sa 

nachádzajú v priamom susedstve parciel č. C-KN 2037/106 a 2037/210 pri chate súp. č. 668 
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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 

časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 10 m
2
, diel 2 o výmere 211 

m
2
, diel 3 o výmere 13 m

2
, spolu 234 m

2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 

36595578-62/2012, Mgr. Tatiane Fabovej a manž., bytom E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská nová Ves na rekreačné 

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

vlastník susedných pozemkov. Prenajímané pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve parciel č. C-KN 

2037/106 a 2037/210 pri chate súp. č. 668 

schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé 

trávne porasty, diel 1 o výmere 10 m
2
, diel 2 o výmere 211 m

2
, diel 3 o výmere 13 m

2
, spolu 234 m

2
 v rekreačnej 

oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 36595578-62/2012, Mgr. Tatiane Fabovej a manž., bytom 

E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská nová Ves na rekreačné účely, nájomné 2,- € / m
2 
ročne, celkom 468,- € ročne. 

 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 324/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.6.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 

2095/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 237 m
2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany, 

Ing. Jozefovi Onderušovi a manž. Mgr. Martine, bytom Tomášovská 32, Smižany na rekreačné účely, nájomné 

2,- € /m
2 
ročne. Pozemok sa nachádza v priamom susedstve parciel č. C-KN 2095/31, 2095/40 a 2095/42, pri 

chate súp. č. 3518 

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 pozemku časť 

parcely č. C-KN 2095/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 237 m
2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok 

v k. ú. Smižany, Ing. Jozefovi Onderušovi a manž. Mgr. Martine, bytom Tomášovská 32, Smižany na rekreačné 

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

vlastník susedných pozemkov. Prenajímaný pozemok sa nachádza v priamom susedstve parciel č. C-KN 2095/31, 

2095/40 a 2095/42, pri chate súp. č. 3518 

schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany, zapísaného na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 2095/1 – druh 

pozemku lesné pozemky o výmere 237 m
2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany, Ing. Jozefovi 

Onderušovi a manž. Mgr. Martine, bytom Tomášovská 32, Smižany na rekreačné účely, nájomné 2,- € /m
2 
ročne, 

celkom 474,- € ročne. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
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OZ prijalo UZNESENIE  č. 325/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.7.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 

1043/1 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m
2
 v k. ú. Smižany, spoločnosti Gryf media, s. r. o., so 

sídlom Pažite 56, Žilina, regionálne zastúpenie „Východ“ - Gryf media, Puškinova 2, Košice na umiestnenie 

reklamného zariadenia, nájomné 5,- € /m
2 
ročne. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce v blízkosti 

pošty 

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 pozemku časť 

parcely č. C-KN 1043/1 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m
2
 v k. ú. Smižany, spoločnosti Gryf 

media, s. r. o., so sídlom Pažite 56, Žilina, regionálne zastúpenie „Východ“ - Gryf media, Puškinova 2, Košice na 

umiestnenie reklamného zariadenia, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu 

schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 1043/1 – druh 

pozemku zastavané plochy o výmere 5 m
2
 v k. ú. Smižany, spoločnosti Gryf media, s. r. o., so sídlom Pažite 56, 

Žilina, regionálne zastúpenie „Východ“ - Gryf media, Puškinova 2, Košice na umiestnenie reklamného 

zariadenia, nájomné 5,- € /m
2 
ročne, celkom 25,- € ročne na dobu 5 rokov. V nájomnej zmluve bude zapracované 

ustanovenie, aby reklamou nebola ohrozená mravná výchova detí a mládeže.  

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 326/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.8.) 

OZ súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-

KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 12 m
2
, diel 2 o výmere 8 m

2
, diel 3 o výmere 7 

m
2
, spolu 27 m

2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 37706471-23/2011, 

Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, Smižany na rekreačné účely, nájomné 2,- € / m
2 

ročne.  

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 pozemku časť 

parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 12 m
2
, diel 2 o výmere 8 m

2
, diel 3 

o výmere 7 m
2
, spolu 27 m

2
 podľa GP č. 37706471-23/2011, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom 
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Iliašovská 415/20, Smižany, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa 

nemôže stať nik iný, ako vlastník susedných pozemkov. Prenajímané pozemky sa nachádzajú v priamom 

susedstve parciel č. C-KN 2037/157 a 2037/237 pri novostavbe chaty 

schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany, zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – 

druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 12 m
2
, diel 2 o výmere 8 m

2
, diel 3 o výmere 7 m

2
, spolu 27 

m
2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 37706471-23/2011, Ľudovítovi Vranovi 

a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, Smižany , nájomné 2,- € /m
2 
ročne, celkom 54,- € ročne. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 327/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.9.) 
-aktualizáciu výmery prenajatých pozemkov, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy č. 174/2009 zo dňa 

21.09.2009, a ktoré Obec Smižany prenajíma Poľnohospodárskemu družstvu  „Čingov“ Smižany,  Tatranská 126,  

Smižany, za nájomné 30 € / ha ročne. Výmery pozemkov sa zmenili po zápise diela ROEP z 29,56 ha na 35,62 

ha. Nájomné sa mení zo sumy 886,80 € na 1 068,60 € ročne.  

Dodatok k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 328/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.10.) 

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 m
2
 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 m
2
 v k. ú. Smižany, Dušanovi 

Novákovi ml., bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves, za nájomné 5,- € / m
2 
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 m
2
 (pozemky zastavané drobnými stavbami a spevnenými 
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plochami) na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, Dušanovi Novákovi ml., bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová 

Ves, za nájomné 5,- € / m
2 
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. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 329/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.11.) 
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 26 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. pridelený    

13. 1663/271 

1668/149 

651 

53 

704 orná pôda 

TTP 

 

14. 

pridelený    
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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. pridelený    

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 
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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,- € /m
2 
za pozemok plus 32,- € /m

2 
príspevok na inžinierske siete.  

Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov. 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 330/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

12.12.)  

Zámer obce predať časti pozemkov na výstavbu 4 bytových domov odčlenených z parc. č. C-KN 1663/265, ktorá 

je 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, ktorej výsledkom bude 

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  

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 webovom sídle obce. Obchodná  verejná  súťaž  bude zverejnená aj v mesačníku Smižiansky hlásnik. 

Minimálna cena je 6,- € /m
2 
za pozemok plus 38 000 € 

 
príspevok na inžinierske siete na jeden bytový dom.  

Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov. 

Pripomienky : 

Mgr. Trošanová – opýtala sa, ako bola vypočítaná suma 38 000,-Eur 

Ing. Kotrady – vychádzalo sa z celkovej výmery  lokality, kde sú navrhované bytové domy 

Ing. Novotný - navrhuje doplniť : Zámer obce predať časti pozemkov aj samostatne .. 

Mgr. Vaško - Informoval sa, či sa neuvažovalo ponúknuť väčšiu časť parcely 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 332/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 
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13. Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov 

13.1.) 

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 26 stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Smižany v lokalite novej IBV Panský kruh: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

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

 

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

akceptovateľná cena za pozemok je 6,- EUR /m
2
 vrátane 20% DPH a príspevok na inžinierske siete vo výške 

minimálne 32,- EUR /m
2
 výmery pozemku, na ktorý sa súťažný návrh predkladá.  

  

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

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

zaokrúhleným na celé eurá.  

 

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

čo záujemca v predloženej ponuke presne vyšpecifikuje. 

 

5. Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred dohodnutého 

termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. Termín je možné dohodnúť 

písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou poštou s kontaktnou osobou, uvedenou v tomto oznámení. 

 

6.Obsah a forma ponuky: 

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

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

súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním stanovenej lehote. 

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

termíne na predkladanie ponúk, nebudú do súťaže zaradené.  

 6.4. Alternatívne návrhy nie sú prípustné. 

 6.5. Súťažný návrh musí obsahovať: 

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

- celkovú ponúkanú cenu za 1 stavebný pozemok vyšpecifikovanú podľa bodu 4. 

- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže 

- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy (viď príloha) a do 60 dní od vyhodnotenia 

súťaže, kúpnu zmluvu s Obcou Smižany uzatvorí 

- súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. 

z. o ochrane osobných údajov 

- doklad o zložení zábezpeky  

7. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 

    16. 4. 2013 do 13.00 hod. 

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

zaevidované v podateľni OcÚ najneskôr dňa 16. 4. 2013 do 13.00 hod.  

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

účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – IBV Panský kruh, neotvárať“, na adresu Obecný úrad 

Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany. 



21 

9. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 16.4.2013 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti 

obecného úradu v Smižanoch.  

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

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

10. Zo súťaže sa vylučujú: 

 10.1.  Návrhy doručené po stanovenom termíne, t. j. po 16.4.2013 po 13.00 hod.  

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

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

po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

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

údaje v súťažnom návrhu, alebo jeho prílohách. 

11. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi obchodnej verejnej 

súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia 

vyhodnotenia ponúk.  

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najvyššia ponúknutá celková cena za konkrétny stavebný pozemok  

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

doplňujúcich kritérií v tomto poradí:  

1. dátum evidencie v zozname žiadateľov o stavebný pozemok  

2. trvalý pobyt v obci  

3. dátum a čas predloženia ponuky 

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

konkrétny stavebný pozemok podľa hore uvedenej tabuľky.  

14.  Platobné podmienky: 

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

neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy. 

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

účet obce - vyhlasovateľa č. 3412637001/5600 najneskôr v lehote na predloženie súťažných návrhov, inak návrh 

nebude do súťaže zahrnutý. 

Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky. 

16. Ďalšie informácie vyhlasovateľa: 

 16.1. Účastníci obchodnej verejnej súťaže  nemajú nárok na náhradu nákladov   spojených s účasťou na 

obchodnej verejnej súťaži. 

 16.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

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

podpísania kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky má vyhlasovateľ právo na vrátenie pozemku 

s uplatnením sankcií špecifikovaných v kúpnej zmluve. 

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

pozemok tretej osobe do 10 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. Predkupné právo bude zriadené pre Obec 

Smižany za rovnakých podmienok, ako bol pozemok predaný kupujúcemu, pričom celková cena za pozemok 

bude znížená o 10 % kúpnej ceny.  

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

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

a vykonanie opravy 

 e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže 

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

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

primeraný pozemok, na ktorý nebol predložený žiaden súťažný návrh. Za primeraný pozemok sa považuje pozemok 
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s približne rovnakou výmerou. Cena primeraného pozemku bude určená podľa prepočtu jednotkovej  ceny 

v uchádzačom predloženom súťažnom návrhu. 

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 331/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

13.2.) 
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 časti pozemkov na výstavbu 4 bytových domov odčlenených z parc. č. C-KN 1663/265, ktorá je vo 

vlastníctve obce Smižany v lokalite novej IBV Panský kruh: 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

1. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť ponuku buď na pozemok pre jeden bytový dom, 

alebo viac bytových domov. Súčasťou ponuky bude uchádzačom predložený vizualizačný návrh bytového domu. 

V prípade, že vyhlasovateľ vyhodnotí niektorý z návrhov ako najvhodnejší, ostatní úspešní uchádzači ho musia 

akceptovať.  

2. Účastníkom obchodnej verejnej súťaže môže byť fyzická osoba, právnická osoba, prípadne združenie 

fyzických osôb.  

 

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

akceptovateľná cena za pozemok je 6,- EUR /m
2
 vrátane 20% DPH a príspevok na inžinierske siete vo výške 

38 000,- € za jeden bytový dom, na ktorý sa súťažný návrh predkladá.   

4. Celková navrhovaná cena za stavebný pozemok nemôže byť nižšia ako minimálna cena určená v tejto 

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

zaokrúhleným na celé eurá.  

5. Navrhovaná celková cena pozemku bude pozostávať z ceny pozemku a z ceny príspevku na inžinierske siete, 

čo záujemca v predloženej ponuke presne vyšpecifikuje. 

6. Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred dohodnutého 

termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. Termín je možné dohodnúť 

písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou poštou s kontaktnou osobou, uvedenou v tomto oznámení. 

7.Obsah a forma ponuky: 

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

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

súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním stanovenej lehote. 

 7.3. Súťažné návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 

termíne na predkladanie ponúk, nebudú do súťaže zaradené.  

 7.4. V prípade alternatívnych návrhov uchádzač obchodnej verejnej súťaže jednotlivo vyšpecifikuje 

jednotlivé alternatívy. 

 7.5. Súťažný návrh musí obsahovať: 

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

- v prípade združenia fyzických osôb doklad o založení združenia 
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- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra 

- celkovú ponúkanú cenu za stavebný pozemok vyšpecifikovanú podľa bodu 4. 

- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže 

- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (viď príloha) a do 60 

dní od vyhodnotenia súťaže, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s vyhlasovateľom uzatvorí 

- vizualizačný návrh bytového domu a jeho okolia 

- čestné prehlásenie účastníka obchodnej verejnej súťaže o tom, že bude akceptovať architektonický návrh 

bytového domu, určený vyhlasovateľom 

- súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

- doklad o zložení zábezpeky  

8. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 

    16. 4. 2013 do 13.00 hod. 

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

zaevidované v podateľni OcÚ najneskôr dňa 16. 4. 2013 do 13.00 hod.  

9. Súťažnú ponuku predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno a adresa 

účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – IBV Panský kruh – bytové domy, neotvárať“, na adresu 

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

10. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 16.4.2013 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti 

obecného úradu v Smižanoch.  

 10.1. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje starosta obce. Komisia bude  najmenej trojčlenná. 

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

11. Zo súťaže sa vylučujú: 

 11.1.  Návrhy doručené po stanovenom termíne, t. j. po 16.4.2013 po 13.00 hod.  

 11.2. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok   obchodnej verejnej súťaže. 

 11.3. Návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote    splatnosti a iné záväzky 

po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

 11.4. Návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ  uviedol nepravdivé 

údaje v súťažnom návrhu, alebo jeho prílohách. 

12. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi obchodnej verejnej 

súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia 

vyhodnotenia ponúk.  

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najvyššia ponúknutá celková cena za stavebný pozemok pre jeden bytový dom 

 V prípade rovnosti ponúknutých cien za stavebný pozemok pre jeden bytový dom bude úspešnosť 

uchádzača stanovená podľa doplňujúcich kritérií v tomto poradí:  

I.  ponuka na viacero pozemkov 

II. dátum a čas predloženia ponuky 

 

14. Platobné podmienky: Kúpnu cenu je budúci vlastník pozemku povinný uhradiť do 30 dní od podpísania 

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

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

účet obce - vyhlasovateľa č. 3412637001/5600 najneskôr v lehote na predloženie súťažných návrhov, inak návrh 

nebude do súťaže zahrnutý. 

Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky. 

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

obchodnej verejnej súťaži. 

 16.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

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

podpísania kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky       má vyhlasovateľ právo na vrátenie 

pozemku s uplatnením sankcií špecifikovaných v kúpnej zmluve. 

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

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

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

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

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

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

a vykonanie opravy 

 e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže 

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

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 333/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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. Vyradenie majetku obce  

OZ schvaľuje : 

Vyradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.  

Vyradený majetok neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia  a morálneho 

zastarania. 

Software v OC ...................................................            5 725,95  Eur       

 

OZ prijalo UZNESENIE  č. 334/25/2013 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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. Diskusia 
p. Koky – informoval sa, kedy sa začne realizácia chodníka pri ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

Mgr. Szitová – predložila požiadavku na zrušenie Centra voľného času na ul. Tatranskej,  pretože je to tretie CVČ v 

obci. Máme centrá voľného času dve pri základných školách. 

-navrhuje uznesenie k 31.3.2013 dať požiadavku na Ministerstvo školstva o vyradenie CVČ na ul. Tatranskej zo 

siete školských zariadení  

Ing. Kotrady – obec dostáva finančné prostriedky na deti od 5 - 15 rokov veku. Nie všetky deti sú zaradené v CVČ. 

Finančné prostriedky by mali ísť na záujmovú činnosť, mohli by sme si s nimi pokryť napr. šachový oddiel, 

tenisový, tanečný, výtvarný. Ak sa zruší CVČ na ul.Tatranskej, obec tým neušetrí, pretože financie sa presunú na 

CVČ v základných školách. 

Mgr. Trošanová – krúžky z CVČ na ul.Tatranskej sa môžu presunúť na CVČ pri školách 

Ing. Andrassy, PhD. – ak obec zruší obecné CVČ ubudnú jej poplatky na prenájom v Základnej škole Komenského 

a v OKC Smižany, ubudnú výdavky na plat riaditeľa a na platy zamestnancov, ktorí činnosť v CVČ na 

ul.Tatranskej zabezpečujú 
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Ing. Kotrady – CVČ zriadené pri obci môže mať členov do 30 rokov, CVČ pri ZŠ len do 15 rokov 

Ing. Rusňáková - peniaze pre CVČ by sa mohli prerozdeliť  iným koeficientom  a ušetrené finančné 

prostriedky,ktoré by mali ísť do obecného CVČ by sa mohli presunúť do CVČ pri školách 

p. Svetkovský – poďakoval v mene sociálnej a bytovej komisie za zvýšenie sumy v rozpočte na opatrovateľskú 

službu, pretože nárast žiadostí o opatrovanie hlavne starších občanov pribúda 

 ďalej poďakoval  za prácu terénnych sociálnych pracovníkov v obci 

- a vyjadril nespokojnosť nad údržbou chodníkov počas snehovej kalamity 

Ing. Kotrady – nesúhlasí s kritikou; situácia bola zvládnutá, už 7.2.2013 sme mali všetky ulice zjazdné. Pracovníci 

na aktivačných prácach počas celého týždňa odhŕňali sneh z chodníkov 

Ing. Novotný –pozitívne zhodnotil postup prác počas snehovej kalamity 

p. Orinčáková – poďakovala obecnej polícii, že upozornením majiteľov domov na ulici Smrekovej zabezpečili 

vyčistenie  

Mgr. Szitová – odporučila, aby sa kompetentní začali viacej zaoberať pomocou starým ľuďom, navrhla 

o možnosti zriadiť v obci denný stacionár. Navrhuje cez Smižiansky hlásnik zrealizovať anketu, či by bol záujem 

občanov takéto zariadenie zriadiť 

p. Grečko – reagoval na správu náčelníka obecnej polície, kde uvádza pokles priestupkov v obci. Ocenil prácu 

obecnej polície v tejto oblasti a v oblasti prevencie pri dochádzke detí do školy v ranných hodinách.  

JUDr.Dučák – najviac priestupkov bol v min. rokoch na ul. Nálepkovej – rušenie nočného kľudu. Častými 

kontrolami príslušníkmi OP sa tento počet znížil. 

 Ing. Zekucia – navrhuje v budúcnosti na odpratávanie snehu, zakúpiť pre obec menšie zariadenie s frézou, na 

šírku chodníkov 

Mgr. Vaško – upozornil na padnuté drôty na Maši, ponad Hornád a za mostom 

Ing. Zekucia – zamyslieť sa v predstihu na opravu ciest, navrhuje urobiť výberové konanie 

Mgr. Vaško – vysprávky ciest robiť technologickým postupom – zarezaním 

-navrhuje na miestach, kde sú poškodené obecné cesty umiestniť značky 

Ing. Kotrady – vysprávky ciest robené zarezaním sú finančne náročné  

Mgr. Vaško – ale je to najefektívnejší spôsob; ak nie zarezanie tak potom vysušenie a napenetrakovanie sa musí 

urobiť 

Ing. Zekucia – navrhuje predkladať poslancom do materiálov prehľad vykonaných prác pracovníkmi aktivačnej 

činnosti; ako majú rozdelené úseky upratovania 

 

16. Návrh uznesení 
 

UZNESENIE č. 314/25/2013 

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

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 315/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 316/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 317/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 318/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 319/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 320/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 321/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 322/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 323/25/2013 
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Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 324/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 325/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 326/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 327/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 328/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 329/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 330/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 331/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 332/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 333/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE č. 334/25/2013 

Hlasovanie : v texte 
UZNESENIE  č. 335/25/2013 

Zmluvu o prevode správy č. 1/2013 - bezodplatný prevod správy  majetku obce Smižany na ZŠ ul. Komenského, 

ktorého obstaranie bolo schválené z rozpočtu  obce z vlastných zdrojov. 

Jedná sa o 2 ks interaktívne tabule - v sume 3 623,50 EUR za 1 ks, celkom 7 247,00 EUR. 

Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

 

UZNESENIE  č. 336/25/2013 

Investičný  plán prípravy a realizácie technickej infraštruktúry pre IBV Panský kruh. 

 

Január 2013 

- verejné obstarávanie na výber projektanta stavby „Rozvody NN, VN a trafostanica“ s termínom dodania do 30. 4. 

2013 – cena 9 172,80 € 

Február 2013 

- prepracovanie PD „Vodovod“ podľa dohody z prac. stretnutia v PVS, a.s. – predpokl. cena 500 €  

- rozdelenie rozpočtov stavby vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie na etapy 

- predbežné rokovanie s VSD, a.s. o zahrnutí stavby VN rozvodov a trafostanice do plánu investícií  

Marec 2013 

- príprava podkladov a zabezpečenie stavebného povolenia na vodovod a kanalizáciu 

- príprava podkladov a podmienok pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa vodovodu a kanalizácie, 

prístupovej komunikácie a vyhlásenie verejného obstarávania 

- príprava podkladov a verejné obstarávanie na vypracovanie PD na plynovod 

- rozdelenie predpokladaného rozpočtu stavby miestnych komunikácií – predpokl. cena 500 €  

Máj 2013 

- príprava podkladov a zabezpečenie stavebného povolenia na Rozvody NN, VN a trafostanicu 
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- príprava podmienok pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby NN rozvodov a vyhlásenie verejného 

obstarávania 

- rokovanie s VSD a odovzdanie podkladov k realizácii VN rozvodov a trafostanice 

Jún – Júl 2013 

- ukončenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa jednotlivých stavieb 

August 2013 

- vytýčenie pozemkov oprávneným geodetom vlastníkom pozemkov – 8 000 € 

- začatie realizácie I. etapy stavieb provizórnej prístupovej komunikácie – predpokl. cena 100 000 € 

- začatie realizácie I. etapy stavby  NN rozvodov – predpokladaný náklad 180 000 € 

- postupné zahájenie realizácie vodovodu a kanalizácie v závislosti od rozsahu finančných prostriedkov v rozpočte 

– predpoklad náklad pre r. 2013 – 300 000 € 

September 2013 

- predpokladané ukončenie stavby NN rozvodov a prístupovej komunikácie 

 

Rok 2014 

- realizácia a postupné dokončovanie stavieb vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie – predpokl. náklad  

600 000 € 

- verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby plynovodu 

- začatie realizácie plynovodu 

 

Rok 2015 

- dokončenie realizácie plynovodu 

- do augusta 2015 postupná kolaudácia stavieb  

- zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby komunikácií a spevnených plôch  

 

Predpokladané ceny jednotlivých aktivít sú iba hrubým odhadom, ktorý bude upresnený až po ukončení verejného 

obstarávania. 

 

Pripomienky : 

Ing. Kotrady – ceny  sú uvedené hrubým odhadom, budú upresnené po ukončení verejného obstarávania, 

Ing. Dobšinská – upozorňujem na fakt, že finančné prostriedky na tento účel sú kryté dotáciami, ktoré majú prísť, 

ale nevieme či prídu a v akej sume prídu, 

Ing. Zekucia – uznesenie navrhuje prijať so stanovenými záväznými termínmi 

 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za,  

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

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

 

UZNESENIE  č. 337/25/2013 

Termíny zasadnutí OZ v Smižanoch v roku 2013 :   28.2., 25.4., 19.6., 22.8., 17.10., 12.12. 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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. 338/25/2013 

- obecnému úradu pripraviť VZN a následne odoslať na príslušný orgán žiadosť o vyradenie Centra voľného času, 

ul. Tatranská č. 80, 053 11 Smižany zo siete školských zariadení. Centrum voľného času, ul. Tatranská č. 80, 053 

11 Smižany bude aktívne do 30.6.2013 a od 1.7.2013 do vyradenia nebude mať žiadnu činnosť. 
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Termín: do 25.4.2013 

Zodpovedný: prednosta OcÚ 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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./za, Mgr. Ivan Vaško/za, p. Jozef Svetkovský/za, Ing. Štefan Zekucia/za 

 

UZNESENIE  č. 339/25/2013 

- so zahájením prípravy obstarávania ZaD Územného plánu obce Smižany na náklady investorov, v ktorých budú 

zapracované ich požiadavky. Zámer využitia pozemkov, ktorý bude predmetom ZaD bude po prerokovaní 

v stavebnej komisii a obecnej rade predložený OZ na schválenie (Maša – biele plochy a plochy areálov technickej 

infraštruktúry na plochy na bývanie, plochy areálov technickej infraštruktúry na plochy zmiešaných funkcií). 

Zodpovedný: vedúca oddelenia výstavby a ŽP 

 

Hlasovanie : 

p. Marcel Špener/zdržal sa, Mgr. Ľudmila Trošanová/zdržala sa, Ing. Ľudovít Novotný/za, p. Jozef Koky/za, 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 

 

Hlasovanie za návrh uznesení : 
p. Marcel Špener/za, Mgr. Ľudmila Trošanová/za, Ing. Ľudovít Novotný/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 

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

 

              

         Ing. Michal Kotrady 

             starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice :            

p. Miroslav Grečko          

p. Marcel Špener 

          


