ZÁPIS
z 1. zasadnutia OR, konaného dňa 28.2.2011

Prítomní : Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Mgr. Szitová, p. Orinčáková, Ing. Zekucia, Ing.
Malina
Neprítomní : 1.) Informácia o kontrole Správy finančnej kontroly Bratislava
- od 1.3.2011 je ohlásená kontrola na využitie poskytnutých finančných
prostriedkov z dotácií na rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.
- kontrola bude zameraná na to, či financie boli správne využité v zmysle žiadosti
o poskytnutie dotácie
- kontrola je rozdelená na kontrolu účtovných dokladov a na kontrolu na mieste (ZŠ
Komenského)
OR vzala informáciu na vedomie
2.) Mikroregión Slovenský raj
- v Hrabušiciach sa dňa 28.2.2011 konalo stretnutie Mikroregiónu Slovenský raj za
účasti nových starostov
- na programe bolo okrem iného aj riešenie starostlivosti o technicko-zabezpečovacie
zariadenia v Slovenskom raji
- bolo podaných niekoľko návrhov, napr. aby sa financie za výber vstupného
sústreďovali spoločne, z toho by sa platilo vyberanie vstupného, opravy
sprístupňovacích zariadení a propagácia regiónu na výstavách, obec Hrabušice
tento návrh nepodporuje
- obec Letanovce má vo svojom katastri najviac sprístupňovacích zariadení, ale
vstupné nevyberajú
- obec Smižany vybrala na vstupnom v r. 2009 cca 33 tis. Eur, z toho 15% ide na mzdy
vyberačov vstupného, potom sa z toho hradí poistné návštevníkov a tiež údržba
sprístupňovacích zariadení
- v roku 2010 bol výber vstupného nižší, pod 20 tis. Eur.
OR vzala informáciu na vedomie
3.) Projektová dokumentácia na protipovodňové opatrenia v obci – výberové konanie
výberová komisia menovaná starostom, v zložení Ing. Kotrady, Ing. Ertlová,
Mgr. Vaško, Ing. Baginová, Ing. Krotká, Mgr. Trošanová, Mgr. art. Novotná,
Ing. Novotný, Ing. Malina dňa 28.2.2011 vyberala z doručených cenových ponúk na
vypracovanie projektovej dokumentácie na reguláciu toku Brusníka v časti medzi
mostami na ul. Smreková a Iliašovská a v časti Tomášovskej ulice nad obcou po most
na PD Čingov
- výberové konanie bolo zverejnené na internetovej stránke obce
Z oslovených firiem si súťažné podklady vyžiadalo 7 firiem a ponuky predložili 4 firmy :
1.) EVIS-A, s.r.o., Banská Bystrica
s cenou 59 394,- Eur s DPH
2.) AIS-PO, s.r.o., Prešov
s cenou 66 252,- Eur s DPH
- firma nesplnila súťažné podmienky, bola vylúčená z výberového konania
3.) ISPO, s.r.o., Prešov
s cenou 54 026,98 Eur s DPH
4.) HYDROARCH, s.r.o., Prešov
s cenou 63 924,60 Eur s DPH
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Víťazná ponuka bola od firmy ISPO, s.r.o., Prešov s najnižšou cenou pri splnení všetkých
súťažných podmienok.
- v marci 2011 by mala byť zverejnená výzva na dotácie na realizáciu protipovodňových
opatrení, do ktorej sa obec zapojí
- v rámci týchto opatrení bude obec realizovať reguláciu toku Brusníka a aj suchý
polder na zachytávanie vody nad obcou
- dokumentácia by mala byť vypracovaná do konca mája 2011
- obec by sa mala spolupodieľať na financovaní 5 % z celkových nákladov
OR vzala na vedomie s pripomienkou, aby sa pri príprave projektovej
dokumentácie myslelo na prípadnú preložku cesty III. triedy okolo časti Záhradky
a PD Čingov
4.) Pridelenie ulíc poslancom OZ - návrh
Mgr. Trošanová – Ružová, Jahodová, Jabloňová, Tomášovská
Mgr. Szitová – Tatranská, Krátka
p. Orinčáková – Smreková, Majkuta, Kukučínova, Štúrova
Ing. Zekucia – Hollého, Jesenského, Za kaštieľom, P. Suržina
p. Svetkovský – Pribinova, Okružná, Mojmírova, Javorová
Ing. Ertlová – Nová, Nábrežná, Brusník, Nám. M. Pajdušáka
p. Špener – Lipová, Topoľová, Agátová, Brezová, Nálepkova
Ing. Novotný – Iliašovská, Hviezdoslavova, Štefánikova, Komenského
p. Grečko – Ľ. Podjavorinskej, Staničná, Rázusova, Sládkovičova, Mlynská
Mgr. Vaško – Maša, Košiarny briežok, Záhradky, Slovenského raja
p. Horváth – Za mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná
p. Koky – Štrkovec, Poľná, Veterná
p. Mika – Rybníky, Zelená, Bystrá, Lúčna
OR vzala na vedomie, odporučila schváliť OZ
5.) Pohostinstvo ŠENK – informácia
- na základe informácie z OZ, obecná polícia vykonala kontrolu prevádzky pohostinstva
ŠENK, čo sa týka umiestnenia hracieho automatu
- zákon NR SR č. 171/2005 Z. z. v § 3 písm. o, p, q, definuje, čo je herná miestnosť
a § 49 definuje herňu a tiež, kedy musí byť automat v samostatnej miestnosti
- jeden hrací automat netvorí herňu a preto nemusí byť umiestnený v samostatnej
miestnosti
- VZN bude v zmysle uvedeného zákona upravené, aktualizované
- poslanci Ing. Zekucia a p. Orinčáková sa informovali, ako bude riešené parkovanie pri
uvedenej prevádzke
OR vzala na informáciu vedomie
6.) Rokovací poriadok
- v návrhu rokovacieho poriadku je zapracovaný dodatok č. 1 – voľba hlavného
kontrolóra obce a dodatok č. 2 – novelizácia zákona
- do predloženého návrhu je treba doplniť pripomienky poslancov a taktiež odporúčania
ZMOS- u a zároveň zapracovať uznesenie pojednávajúce o termínoch zasadnutí OR
a OZ. Poslanci navrhli zapracovať aj to, kedy môže byť rokovanie OZ verejné a kedy
verejné byť nemôže, neodporúčali zapracovať zasadací poriadok poslancov pri
rokovaní OZ
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doplňuje sa do návrhu Rokovacieho poriadku :
str. 3, kapitola IV - Príprava zasadnutí OZ – spracovateľ materiálu zodpovedá za to,
že obsah je v súlade so zákonom, v materiáli bude uverejnené meno spracovateľa
str. 5, kapitola VI - bod 18 – ustanovenie odst. 17 sa nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho
referenda o odvolaní starostu
str. 7, kapitola VIII - bod 6 – Uznesenie OZ podpisuje starosta obce a prednosta
obecného úradu, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. Pojednáva
o prípade, ak starosta dlhodobo nemôže vykonávať funkciu, potom podpisuje
uznesenia zástupca starostu.
(uznesenia v iných mestách podpisujú aj overovatelia zápisnice – je to na poslancoch,
ako rozhodnú)
str. 8, kapitola XI - obecný úrad organizačno – technicky zabezpečuje zasadnutie OZ,
ako aj archivovanie materiálov z nich. Zabezpečí obrazový a zvukový záznam zo
zasadnutia.
str. 11, kapitola XIII – bod 3.2 – vypúšťa sa ods. c)
Vzor č. 5 – upraviť uvedené Sk na EUR
prednosta informoval o e-mailovej pripomienke občanov k Rokovaciemu poriadku - či
do Rokovacieho poriadku nedoplníme aj zasadací poriadok poslancov počas
rokovaní
Ing. Kotrady- je to na uvážení poslancov
p. Orinčáková – navrhla zapracovať do Rokovacieho poriadku odporúčanie ZMOSU
a schválené uznesenia OZ, týkajúce sa termínov zasadnutí
OR odporučila na schválenie v OZ

7.) Výberové konanie – projekt Rekonštrukcia MŠ Ružová ulica
- dňa 25.2.2011 zasadala výberová komisia na výber dodávateľa projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Ružová
- vzhľadom k tomu, že poslanci poslaneckého klubu navrhli prehodnotiť rekonštrukciu
škôlky, ktorá podľa listu, ktorý poslali, je nevhodná a nespĺňa požiadavky na
stravovanie detí a iné, navrhujú škôlku zbúrať a postaviť novú
- výberová komisia nevyberala dodávateľa, obálky s cenovými ponukami neotvárala
a odporučila návrh prerokovať v OR
- starosta vysvetlil stav kanalizácie, ktorá bola v minulosti z dažďovej upravená na
splaškovú, ale vzhľadom nato, že septik je hlboký, nie je ho možné na kanalizáciu
napojiť
- pred 3 rokmi boli na budove škôlky vymenené okná, časť azbesto -cementových stien
vnútorných bolo odstránených v pavilóne z východnej strany, minulého roku bola
vymenená dlažba v školskej kuchyni
- z dôvodu zmeny hygienických noriem je nutná úprava sociálnych zariadení a zároveň
je nutné budovu zatepliť kvôli vysokým tepelným stratám
- stavebná komisia na svojom zasadnutí konštatovala, že výberové konanie nebolo
transparentné, nebolo zverejnené na internetovej stránke obce, preto odporúčala
vypísať novú súťaž
- odporúčala výmenu azbesto-cementových stien na etapy
- ak bude vypísaná výzva na dotácie, treba sa zapojiť a rekonštrukciu rozdeliť na etapy
- v komisii bolo odporučené, aby do zmluvy s dodávateľom bola zapracovaná
podmienka, že náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie budú zaplatené po
schválení žiadosti o dotácie
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Ing. Zekucia - na zasadnutí stavebnej komisie sa zaoberali rekonštrukciou
MŠ Ružová. Stavebná komisia vytýkala spôsob vyhlásenia súťaže
podľa posledných informácií schválené finančné prostriedky z dotácií na dostavbu
a rekonštrukciu ZUŠ s využitím neinvestičných aktivít zameraných na vzdelávanie
Rómov ministerstvo analyzuje a prehodnocuje
na lokalitu Falgevend Krajský pozemkový úrad vydal súhlas na záber
poľnohospodárskej pôdy po cintorín. Príprava bola pomerne finančne náročná.
V príprave lokality treba ďalej pokračovať.
cena pozemkov na IBV Panský kruh bude údajne postúpená v najbližšej dobe do
Správnej rady SPF na odsúhlasenie
Slovenský pozemkový fond si nárokuje 16 pozemkov pre reštituentov.
OR odporučila vypísať nové výberové konanie pre Rekonštrukciu MŠ Ružová

8.) Poslanecký mandát poslanca p. Šarišského
- starosta informoval o odbornom právnom stanovisku, ktoré vypracoval Doc. JUDr.
Jozef Sotolář, PhD. z advokátskej kancelárie Košice
- podľa tohto odborného právneho stanoviska poslanecký mandát poslancovi
p. Šarišskému nezanikol. Pracovnoprávny vzťah medzi obcou Smižany a uvedeným
poslancom podľa analýzy už v čase zloženia sľubu poslanca fakticky neexistoval pre
nesplnenie zákonných podmienok, teda p. Šarišský riadnym spôsobom zložil sľub
poslanca OZ obce Smižany a odo dňa zloženia sľubu dodnes je stále poslancom OZ
- poslanci OZ- členovia poslaneckého klubu trvajú na tom, že poslancovi mandát
zanikol, nech podá podnet na Ústavný súd
OR vzala informáciu na vedomie

Zapísal: Ing. Miroslav Malina
prednosta OcÚ

Ing. Michal Kotrady v.r.
starosta obce
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