Zápisnica z 39.zasadnutia OR konaného
dňa 06.06.2013 v Smižanoch

Prítomní: Ing. Kotrady, Ing. Zekucia, p. Orinčáková, Mgr. Trošanová,Ing. Dobšinská, Mgr. Szitová
Ing.Dudžáková

1. Zasadnutie povodňovej komisie
Starosta obce informoval o zasadnutí povodňovej komisie 10.05.2013, pretože v piatok 3. mája prišla
prietrž. Približne o 16,30 volala obecná polícia, že sú problémy na Nálepkovej a Smrekovej ulici. Vznikla
netypická situácia, kedy boli čerstvo posadené zemiaky a hrach a silná prietrž pretŕhala priečne brázdy.
Na Ul. Nálepkovej v priebehu 10 minút bolo zaplavené celé parkovisko (10 osobných áut) i predzáhradky
piatich rodinných domov a na Smrekovej bola splavená ornica až po most, ktorý sa križuje s námestím.
Zalarmovali sme obecnú políciu, Hasičov zo Spišskej Novej Vsi, členov obecného hasičského zboru
a zamestnancov obce, zároveň aj štátnu políciu, ktorá pomáhala usmerňovať dopravu na zaplavenej
štátnej ceste.
Na pomoc s odstraňovaním nánosov ornice bol privolaný nakladač z PD Čingov Smižany. V piatok do
22.30 hod. sa upratovala a čistila cesta na Nálepkovej ulici. Na druhý deň v sobotu do 14.30 hod. sa
pokračovalo s čistením Smrekovej ulice za pomoci obyvateľov. PD Čingov poskytlo techniku zdarma.
Povodňová komisia na svojom zasadnutí 10.05.2013 odporučila urobiť na Smrekovej ulici priečny kanál
z kameňa v dĺžke 5m, ktorý by odviedol prívalové vody poza zastavanú časť.
Na Nálepkovej zrealizovať podľa projektu otvorený kanál s dvoma premosteniami chodníkov. Kanál bude
zaústený do potoka Brusník. PD Čingov prisľúbilo zdarma techniku na výkop a odvoz materiálu. Obec
zakúpi kamennú drvu, vegetačné tvárnice, kameň a betón.
Ing. Zekucia: PD poskytne dva panely na premostenie chodníka a obec zakúpi dlaždice.
p. Orinčáková: problém je vpusť od p. Koreňa
Ing. Zekucia: toto nevyriešime. Nemáme dostatok finančných prostriedkov na realizáciu celého projektu.
Keď vybudujeme už dávno plánovaný kanál, zabránime najhoršiemu zatopeniu áut na parkovisku.
Starosta obce :v projekte je rátané s rúrou o priemere 1200 mm, to však úplne nezabráni povodni pri
silných prívalových dažďoch. Keď som sa rozprával s obyvateľmi, tak mi povedali, že tam priplavilo kmeň,
na ktorý sa nachytala tráva , čo spôsobilo upchanie kanála. Po odstránení tejto prekážky, voda začala
klesať.
Ing. Zekucia: treba dať do poriadku hrádzky, aj aby to pomohlo proti povodni. Tento rok to bolo o tom, že
bola neskorá jar, skorá búrka. My sme mali rozorané len 12% zelenej plochy.
p. Orinčáková: treba pokračovať v protipovodňových opatreniach.
Ing. Dobšinská: dnes bolo zasadnutie finančnej komisie a nikto nedáva návrh na rozpočtové opatrenie
ohľadom presunutia finančných prostriedkov na protipovodňové opatrenia.
Starosta obce: dostali sme finančné prostriedky (dotáciu štátu 9 106,51 € ) na vysprávky ciest, preto naše
financie plánované na tieto aktivity použijeme na protipovodňové opatrenia.
Obecná rada súhlasí s navrhovanými opatreniami povodňovej komisie na ulici Nálepkovej a na ulici
Smrekovej.
2. Etický kódex predstaviteľa samosprávy obce
Starosta obce predložil obecnej rade prepracovaný Etický kódex predstaviteľa samosprávy obce, do
ktorého boli zapracované predchádzajúce pripomienky.
p. Orinčáková: robil ho Ing. Vlado Andrassy, PhD?
Ing. Dudžáková: áno, robili sme ho v spolupráci.
p. Orinčáková: prosím poslať mi to vytlačené.
Ing. Dudžáková: samozrejme, pošlem to všetkým poslancom.
Obecná rada súhlasí s predložením Etického kódexu na obecné zastupiteľstvo.
3. Sociálna a bytová komisia
3.1
Prejednanie žiadosti o posúdenie odkázanosti pána Štefana Šubu (nar. r. 1927) na sociálnu
službu opatrovateľskú. Komisia odporúča poskytnúť Štefanovi Šubovi sociálnu službu opatrovateľskú na
úväzok 3,75 hod.

3.2
Prejednanie žiadosti o posúdenie odkázanosti Mária Frankovičovej na sociálnu službu
opatrovateľskú.
Komisia odporúča poskytnúť Márii Frankovičovej sociálnu službu opatrovateľskú na úväzok 3,75 hod.
Starosta obce: čo sa táka pána Štefana Šubu – sedeli sme, pozerali sme lekársky posudok, prihliadli sme
na vek a stupeň odkázanosti, rozhodol som, že sme tam dali celý úväzok. Pri p. Frankovičovej, tam sme
tiež prihliadli na vek, stupeň odkázanosti aj tam som rozhodol, že sme tam dali celý úväzok. Takí ľudia,
keď požiadajú o sociálnu službu a odporučí to lekár, tak by to mali dostať. Čo sa týka financií na
opatrovanie sme na tom dobre.
Obecná rada berie na vedomie rozhodnutie starostu.
3.3
Prejednanie žiadosti o posúdenie odkázanosti manželov Štefana Kleina a Zuzany Kleinovej na
sociálnu službu opatrovateľskú.
Komisia odporúča poskytnúť sociálnu službu opatrovateľskú v rozsahu ¼ úväzku pre Štefana Kleina a ¼
úväzku pre Zuzanu Kleinovú.
p. Orinčáková: pán Klein zomrel, bude treba riešiť p. Kleinovú – zvýšiť úväzok.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie
3.4
Prejednanie žiadosti pani Terézie Durstinovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
na mimoriadne liečebné náklady.
Komisia žiada doplnenie žiadosti Terézie Durstinovej o doklady preukazujúce mimoriadne liečebné
náklady Gejzu Durstina a tiež výšku dôchodku syna Štefana a výšku príspevku na opatrovanie za syna
Štefana, ktorý je zbavený spôsobilosti na právne úkony.
p. Orinčáková: nepredložili nám všetky doklady, príjem je tam vyšší, pretože tam je syn na ktorého berú
príspevok a nebol tam, po dokladovaní sa tým budeme zaoberať.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie
3.5
Prejednanie žiadosti pána Františka Hozzu o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na
chod domácnosti.
Komisia neodporučila poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre Františka Hozzu,
s odôvodnením, že p. Hozza má prisľúbenú účasť v programe aktivačných prác v obci.
p. Orinčáková: p. Hozza má invalidný dôchodok a zdedil byt po mame, tam mu vypli elektriku, zmenil sa
tam majiteľ.
Ing. Dudžáková: p. Hozza nie je na aktivačných prácach – ÚPSVaR ho neodsúhlasil.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie
3.6
Prejednanie žiadosti pani Evy Balážovej o poskytnutie finančnej výpomoci pri starostlivosti
o maloleté deti.
Komisia neodporučila poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pani Balážovej, nakoľko sa
v hmotnej núdzi nenachádza a v platnej legislatíve nie je právny rámec, prostredníctvom ktorého by jej
finančná pomoc zo strany obce mohla byť poskytnutá.
Ing. Dudžáková: práve tento prípad a nápad pani Orinčákovej nás podnietil k tomu, aby JUDr. Vozárová
pripravila žiadosť o povolenie konania verejnej zbierky. Táto verejná zbierka sa bude konať za účelom
poskytnutia finančnej pomoci občanom obce Smižany, ktorých príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov
k dávke, avšak nie vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima. Žiadosť o príspevok z čistého výnosu
zbierky je možné podať do 31.07.2013. Žiadateľ nesmie mať ku dňu podania žiadosti žiadne neuhradené
záväzky voči obci Smižany. Zbierka bude vykonaná zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet
alebo v hotovosti do pokladne. Zbierka sa bude konať v termíne od 17.06.2013 do 31.08.2013.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom sociálnej a bytovej komisie a berie na vedomie konanie verejnej
zbierky.
3.7
Rôzne
Komisia bolo oboznámená s tým, že obec Smižany prostredníctvom TSP vykonáva monitoring seniorov
v obci. K dnešnému dňu bol vykonaný monitoring u občanov narodených v roku 1930 a skôr. Členovia
komisie žiadajú o zaslanie kópie správy z monitoringu seniorov. Mgr. Bartoš informoval o prijatí p.
Bužbacherovej Márie do domova pre seniorov v Nálepkove.

4. Dotácia od štátu na vysprávky ciest
Starosta obce informoval obecnú radu o tom, že obec dostala od štátu dotáciu vo výške 9.106,51 EUR na
vysprávky ciest. Do dnešného dňa, sme za vysprávky uhradili okolo 7.500,- EUR. Ešte za zvyšok
opravíme cesty: starú Iliašovskú (Krížovú cestu) , cestu na Košiarnom briežku a cesty v rómskej osade.
Vlastné finančné prostriedky, ktoré sme mali vyčlenené na tieto aktivity použijeme na protipovodňové
opatrenia.
Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.
5. Dotácia na kamerový systém
Starosta obce informoval obecnú radu o dotácii na kamerový systém vo výške 7.000,– EUR cez
Ministerstvo vnútra SR . Požadovali sme sumu 11.000,– EUR, pre zníženú dotáciu sme museli znížiť
počet kamier. Obec dofinancuje z vlastných prostriedkov 20% - 1.791,46 EUR. Od 1.07.2013 platí
zákon, že kamerové údaje sa musia archivovať 15 dní. Z tohto dôvodu potrebujeme posilniť hard disk,
preto sme požiadali o zmenu projektu.
p. Orinčáková: aké kamery zakúpime a kam pôjdu?
Starosta obce: tento týždeň sme mali jednanie s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej
Vsi, starostkou obce Spišské Tomášovce a náčelníkom OP ohľadom osadenia kamery na Čingove.
Kameru tam osadia Spišské Tomášovce s tým, že signál by sa preniesol na Lesnicu a odtiaľ k nám na
obecnú políciu.
Mgr. Szitová: a koľko kamier máme?
Starosta obce: 6 obecných, 1 dal p. Džubák, +1 firma RUPKKI, tá je smerom na Poprad.
Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.
6. Platba za námestie
Starosta obce informoval, že obci bola preplatená posledná žiadosť o finančné prostriedky za
rekonštrukciu námestia v plnej výške 200 657,37 EUR s tým, že sme zaplatili faktúru za rekonštrukciu
MŠ na ul. Ružovej ( práce boli urobené v roku 2012) vo výške 153.836,76 EUR. Momentálne beží
výberové konanie na druhú etapu rekonštrukcie.
p. Orinčáková: idú prázdniny, treba to čo najskôr urobiť.
Starosta obce: malo by sa to stihnúť.
Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.
7. Členovia komisií z radov zamestnancov obce
Od pána poslanca Mgr. Vaška zaznela požiadavka, aby sa členmi komisií stali aj zamestnanci obce.
Máme 6 komisií, v stavebnej komisii máme 3 zamestnancov, navrhujeme aby členmi komisií boli všetci, a
aby sa na komisii zúčastňoval jeden zamestnanec, podľa programu rokovania komisie. To isté platí pre
finančnú komisiu, tam by sa tiež vystriedali, v ostatných komisiách máme len po jednom zamestnancovi.
Ing. Dudžáková: komisie by sa zvolávali po pracovnej dobe a zamestnanci by tak nemali náhradné voľno.
Obecná rada odporúča predložiť návrh na obecné zastupiteľstvo.
8. Dodatok č. 3 k VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Po konzultácii s pani riaditeľkami máme pripravený návrh dodatku č. 3. Na deti v MŠ do 3 rokov nám štát
neprispieva, preto je tam návrh na zvýšenie na 20 EUR. Pre ZUŠ je navrhnuté zvýšenie pre dospelých
na 25 EUR mesačne a na činnosť ŠKD pri pravidelnej aktivite 4 EUR a pre poberateľov dávky v hmotnej
núdzi pri pravidelnej aktivite 2,30 EUR.
p. Orinčáková: to je veľa, odradíme si deti.
Mgr. Trošanová: nemyslím si to, v MŠ pre deti do 3 rokov musí byť znížený počet detí, ŠKD funguje ako
odkladisko, tak nech si to rodičia uvedomia, že keď platia, tak nech to dieťa tam chodí a robí činnosti,
ktoré mu pripravia pani vychovávateľky.
Mgr. Szitová: nedá sa to vykryť, keď je málo detí, máme to porovnané aj s inými obcami? Dobre by bolo
porovnať to s inými ŠKD v obciach.
Budem súhlasiť, dilema je len s položkou ŠKD. Budeme mať ešte jednu radu ak budú pripomienky.
Obecná rada odporúča predložiť návrh dodatku č. 3 na obecné zastupiteľstvo.

9. Prenájom garáží na ul. Mlynskej od TJ
Obec dostala žiadosť od TJ , ktorá žiada zníženie nájmu za tribúnou z dôvodu prenájmu garáží na
Mlynskej ulici pre obec Smižany. Obec má uskladnené v garáži TJ cez leto hokejové mantinely a cez
zimu pódium a tribúnu na prekrytie pódia. Požadovaná cena nájmu za garáž je 60 EUR za mesiac.
p. Orinčáková: treba to dať na zastupiteľstvo, ale organizácie, ktoré berú od obce finančné prostriedky
a pritom sú sponzorom akcií – je to normálne?
Starosta obce: oni sa podieľajú na spoluorganizovaní.
p. Orinčáková: tak to bolo na plagáte.
Mgr. Trošanová: to bolo zle napísané.
Starosta obce: upozorníme, aby to nabudúce napísali inak.
Ing. Dobšinská: logika hovorí, že keď uhradí obec nájom zvýšia sa príjmy TJ Slovan Smižany , tak môže
dôjsť k zníženiu dotácie. Stále sa pýtam a som toho názoru, že TJ spravuje bývalý „štátny majetok“ t.j.
majetok všetkých občanov Smižian a profituje z nájmu (hostinec, bar, diskont), to znamená, že
Telovýchovná jednota má finančné prostriedky na vlastnú činnosť.
Starosta obce: ale na druhej strane odvádza štátu daň cca 5.000,- EUR.
Mgr. Trošanová: ale ten príjem majú na činnosť. Myslím si, že telovýchovnú činnosť treba podporovať.
Mgr. Szitová: ZUŠ ide zvyšovať poplatky dospelým a športovci majú peniaze na preplatenie cestovného
na tréningy. Reprezentujú obec, ale náklad pre obec je veľký.
Starosta obce: obecný majetok neprenajímajú a budovu si postavili oni.
Ing. Dobšinská: súhlasím, že to postavili „športovci“, ale za štátne peniaze.
p. Orinčáková: potom sme nespravodliví voči iným organizáciám.
Starosta obce: dorastencov je okolo 28 – 30. Chlapci žiadajú prihlásiť dvojičku do III. Ligy, aby si všetci
mohol zahrať. 15 – 18 rokov je kritický vek, preto by obec mala takéto aktivity podporiť.
p. Orinčáková: 17.000,– EUR z nášho rozpočtu je veľa, postavili sme im tribúnu z obecných, prečo
nepostavíme denný stacionár?
Obecná rada odporúča predložiť návrh na zníženie nájmu na obecné zastupiteľstvo.

10. Správa o činnosti a hospodárení OKC za rok 2012
Riaditeľka OKC predložila správu o činnosti a hospodárení OKC za rok 2012. Správa je v písomnej forme
a nachádza sa aj na webovej stránke OKC.
Obecná rada zobrala informáciu na vedomie.
11. Stavebná komisia
11.1
Žiadosť Jána Kroščena, Za mostom 601/5, Smižany o prenájom pozemku parc. č. C-KN2001/4 a
2001/5 za účelom využitia trávnatej plochy na trávenie voľného času.
Stavebná komisia odporúča preskúmať, či dané parcely nie sú v nájomnom vzťahu s PD Čingov Smižany
a poslanec p. Mika a Ing. Zekucia vykonajú obhliadku pozemku so zistením skutkového stavu.
Ing. Zekucia: ja som tam hneď včera s p. Mikom bol, za domom je poľná cesta, ktorú využívajú ostatní
obyvatelia na prechod k svojim domom. Žiadateľ chce vedľa seba rozšíriť pozemok, nech doloží
vyjadrenie susedov, ak budú všetci súhlasiť obec nech mu to predá, nie je dôvod mu to nepredať.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
11.2
Návrh spoločnosti AST - Ing. Sergej Špak spol. s r. o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves na
uzatvorenie dodatku č. 3 ku kúpnej zmluve č. 8/2009.
Stavebná komisia odporúča uzatvorenie dodatku ku kúpnej zmluve č. 8/2009.
Ing. Zekucia: v kúpnej zmluve má termín dokončenia do 30.06.2013, požaduje dodatok, fyzicky to
nestíha, lebo telekomunikácie mu zastavili stavbu.
Mgr. Szitová: a na koľko to chce predĺžiť?
Starosta obce: do 31.12.2013.
Obecná rada posúva rozhodnutie na obecné zastupiteľstvo.
11.3
Žiadosť Jána Šarišského, Štrkovec 1429/20, Smižany o prenájom časti pozemkov parc. č. CKN
1720/24 a 1720/67 s rozlohou 300 m2 pre účely záhradky.
Stavebná komisia neodporúča prenájom pozemku vzhľadom na ÚPN-O Smižany, kde sú tieto plochy
definované ako „biele plochy“.

Ing. Zekucia: to sú dva trojuholníky ku Hornádu, treba vytýčiť lokalitu, urobiť zmenu územného plánu.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
11.4
Prejednanie skutočností súvisiacich s duplicitným vlastníctvom nehnuteľností na Čingove pri
reštaurácii a chatkách Ihly I, II.
Stavebná komisia odporúča zvolať nové stretnutie so zástupcom TJ Sokol za účasti predsedu komisie
Mgr. Vaška a člena komisie Ing. Novákovej.
Starosta obce: zvoláme stretnutie a budeme informovať radu o záveroch stretnutia.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
11.5
Informácia o zabezpečení verejného obstarávania na technickú vybavenosť pre IBV Panský
kruh.
Stavebná komisia odsúhlasila podmienky verejného obstarávania a odporúča vyhlásiť
verejné obstarávanie.
Ing. Dobšinská: dôležitá informácia tam nie je – suma a „kto“ bude realizovať verejné obstarávanie
Starosta obce: verejné obstarávanie bude realizovať Ing. Fábry a suma by sa mala pohybovať okolo
1.200.000 EUR komplet celé inžinierske siete, bez definitívnej úpravy miestnej komunikácie.
Ing. Dobšinská: máme to v rozpočte?
Starosta obce: v rozpočte na dva roky s tým počítame.
Ing. Dobšinská: v rozpočte v rokoch 2013 a 2014 máme vyčlenených 1 146 298,20 €
Starosta obce: počítame s predajom pozemkov pod bytovými domami.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
11.6
Rôzne – diskusia.
VSD a.s. – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre IBV Rómska osada - NN
rozvody. Stavebná komisia odporúča pripraviť návrh uznesenia na zriadenie vecného bremena na
zasadnutie najbližšieho OZ a odporúča obecnému zastupiteľstvu takéto uznesenie schváliť.
Mgr. Szitová: na finančnej komisii sme dali návrh, aby sa refakturovali náklady za pripojovací poplatok
na realizáciu rozvodov elektrickej energie pomernou čiastkou.
Stavebná komisia navrhuje písomne vyzvať SVP š.p. na odstránenie panelov pod mostným telesom na
Iliašovskej ul. a v prípade nečinnosti riešiť to podaním trestného oznámenia s prípadnou medializáciou.
Starosta obce: my sme už rozprávali s pánom Čubanom.
p. Orinčáková: treba to realizovať v rámci protipovodňových opatrení.
Mgr. Szitová: treba na nich pritlačiť.
Stavebná komisia odporúča vyzvať p. Lukačovského, aby upravil terén okolo miestnej komunikácie na
Staničnej ulici do pôvodného stavu (dažďový rigol), prípadne zabezpečiť odvedenie dažďových vôd z
miestnej komunikácie, ktorá sa tam sústreďuje v čase zrážok v súvislosti s terénnymi úpravami, ktoré
vykonal realizáciou stavby rodinného domu.
p. Orinčáková: to nie je len on – to je celá ulica.
Ing. Zekucia: do zápisu – p. Juraška nech to prejde, rada to môže rozšíriť na ostatných.

12. Predĺženie nájmu
Obec Smižany ako správca nájomných bytov na ul. P. Suržina č. 107/6, 107/7, 107/8, 67/3, predkladá
vyjadrenie k žiadosti o predĺženie nájmu. V predmetných bytoch sú platby za nájom a služby s ním
spojené uhrádzané pravidelne.
Obecná rada odporúča predložiť návrh na predĺženie nájmu na obecné zastupiteľstvo.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
Plán kontrolnej činnosti je pripravený do materiálu na obecné zastupiteľstvo a je zverejnený na webovej
stránke obce.
Obecná rada odporúča predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na obecné zastupiteľstvo.

14. VZN č. 105/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Na elektronickej úradnej tabuli je zverejnené VZN č. 105/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
Obce Smižany, ktoré pripravil RNDr. Kandrík .
Ing. Zekucia: podľa predloženého VZN naše služby budú drahšie, lebo budeme musieť odpad odvážať na
čističku do Spišskej Novej Vsi. Niekto sa nepripojí, lebo nechce platiť a niekto má problém s výškou
a nemôže sa napojiť.
Ing. Dobšinská: a my (obec) ako to máme na MŠ Ružovej? Aká je tam žumpa? Kde a koľkokrát sa
vyváža obsah?
Obecná rada odporúča predložiť návrh VZN č. 105/2013 na obecné zastupiteľstvo.
15. Zasadnutie finančnej komisie
15.1
Čerpanie rozpočtu I. štvrťrok 2013.
Členovia finančnej komisie prerokovali jednotlivé položky rozpočtu za I. štvrťrok 2013 a následne vyslovili
spokojnosť s rozpočtovou disciplínou obce.
Obecná rada informáciu vzala na vedomie.
15.2
Rozpočtové opatrenia č. 5,6.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2013:
v súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtového opatrenia:
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. b)
zákona č. 583/2004 Z.z. a to:
1. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia zo štátneho rozpočtu a zvýšenie
výdavkov na položke rozpočtu 04513 635006 – opravy cestných komunikácií o sumu 9 106,51 Eur.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja poskytlo prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry obcí po zimnej prevádzke,
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 322001 – dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 7 000,00
Eur pre projekt „Kamerový dohľadový systém ako nástroj prevencie kriminality v obci Smižany – 2. etapa“
a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
- 0310 713003 – kamerový systém o sumu 8 044,10 Eur
- 0310 636 – prenájom a podpora dátového okruhu o sumu 747,36 Eur
Rozdiel v sume 1 791,46 Eur bude krytý z prebytku rozpočtu.
3.Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0640 637004 – všeobecné služby o sumu 1 126,50
Eur na zaplatenie pripojovacieho poplatku na realizáciu sekundárnych rozvodov el. energie v rómskej
osade. Rozdiel bude krytý z prebytku rozpočtu. V rozpočte je naplánovaná suma bez DPH 5 700,00 Eur.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 01 – príjmy ZUŠ a zvýšenie výdavkov na
položke rozpočtu 09122 630 – tovary a služby ZUŠ v sume 14 804,00 Eur. Ide o odvedené príjmy za I.
polrok, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce Smižany neboli zahrnuté v rozpočte.
5. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume
5 108,58 Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
- 09601 630 – tovary a služby ŠJ ul. Komenského v sume 2 441,78 Eur
- 09501 630 – tovary a služby CVČ ul. Komenského v sume 2 666,80 Eur
Ide o odvedené príjmy za I. polrok, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce Smižany neboli
zahrnuté v rozpočte.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2013
V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh rozpočtového opatrenia:
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:
1.Presun z položky rozpočtu 0840 633006 – všeobecný materiál cintorín – na položku rozpočtu
0840 635004 – údržba prístrojov v sume 150,00 Eur na opravu aparatúry na cintoríne.

Presun z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 – na nemocenské dávky, ktoré boli
vyplatené zamestnancom za I. polrok 2013 v týchto rozpočtových kapitolách:
2. 01116 611 – mzdy správa v sume 36,49 Eur
3. 0310 611 – mzdy obecná polícia v sume 116,27 Eur
4. 0620 611 – mzdy rozvoj obce v sume 65,53 Eur
5. 0911 611 02 – mzdy MŠ Ružová v sume 307,98 Eur
6. 0911 611 03 – mzdy MŠ Zelená v sume 140,90 Eur
7. 09601 611 22 – mzdy ŠJ Ružová v sume 60,01 Eur
8. 09601 611 24 – mzdy ŠJ Zelená v sume 98,40 Eur
9. 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba v sume 50,40 Eur
10. 10403 611 – mzdy terénna sociálna práca v sume 88,83 Eur
Presun z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 637027 – dohody mimo pracovného pomeru,
ktoré boli vyplatené pri zastupovaní práceneschopného zamestnanca za I. polrok 2013 v týchto
rozpočtových kapitolách:
11. 0911 611 02 – mzdy MŠ Ružová v sume 226,55 Eur
12. 0911 611 03 – mzdy MŠ Zelená v sume 172,50 Eur
- k tomuto bodu predsedníčka finančnej komisie Mgr. Szitová,
(zastupovanie?).

žiada doložiť informáciu o čo ide

13. Presun z položky rozpočtu 01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky na položku rozpočtu
01116 637005 – špeciálne služby v sume 1 000,00 Eur na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré boli
naplánované v položke 637011 ale podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie patria pod položku
637005. Uvedené zmeny nemajú vplyv na zmenu celkových príjmov a výdavkov programového rozpočtu.
Finančná komisia navrhuje:
- preveriť kamerový dohľadový systém ako nástroj prevencie kriminality v obci a náklady na jeho
obstarávanie.
- refakturovať náklady za pripojovací poplatok na realizáciu sekundárnych rozvodov el. energie
v rómskej osade pomernou čiastkou.
- pripraviť prehľad, koľko finančných prostriedkov a komu bolo vyplatených na zvýšenie
odmeňovania o 5 % na originálne kompetencie do najbližšieho zasadnutia obecnej rady.
- rozpočtové opatrenie č. 7 - zvýšenie príjmov a výdavkov na 5 % odmeňovanie pedagogických a
nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
Obecná rada odporúča predložiť rozpočtové opatrenia 5,6 na obecné zastupiteľstvo.
15.3
Rôzne - diskusia
Finančná komisia žiada:
- vypracovať prehľad čerpania finančných prostriedkov v závislosti od fondu pracovného času
v materských školách (zastupovanie),
- do najbližšej obecnej rady predložiť informácie k rozpočtovému opatreniu č. 6/2013
Finančná komisia navrhuje realizovať verejné obstarávania prostredníctvom verejného návrhu na
uzavretie zmluvy podľa § 27 Obchodného zákonníka.
16. ZUŠ
Základná umelecká škola dostala pozvánku na detský folklórny festival do Rumunska mesto Pitesti. ZUŠ
pozvanie prijala stým, že strava a ubytovanie je zabezpečená, niečo vyfinancujú cez sponzorov. ZUŠ
žiada dotáciu z fondov Ministerstva kultúry SR – program Pro Slovakia – prezentácia umenia a kultúry
v zahraničí. Fond by mal rozhodnúť v priebehu septembra, októbra. Jedná sa o zaplatenie dopravy
v sume približne 2.000 EUR. Zúčastniť by sa malo 30 detí a dozor (5-ti dospelí). Pani riaditeľka oslovila aj
nadáciu D. Štraucha.

Mgr. Szitová: deti majú dlhodobo dobré výsledky, ja by som to podporila, ide o deti.
Mgr. Trošanová: aj ja, je to aj prestíž.
Starosta obce: cestovať majú prvý júlový týždeň, my by sme dali v rámci toho čo má v rozpočte a potom
uvidíme koľko príde peňazí.
Máme tu ešte jednu požiadavku ZUŠ, minulý rok sme im znížili rozpočet a teraz stále majú nezaplatené
faktúry, aby sme do budúcnosti v septembri uvažovali o zvýšení rozpočtu, ak budú vyššie príjmy a zvýšili
im koeficient.
Ing. Dobšinská: zníženie finančných prostriedkov minulý rok dohodol s riaditeľkami školských zariadení
(nielen ZUŠ) starosta obce z určitého dôvodu o aký dôvod išlo prosím?
Starosta obce : z dôvodu, že sa znížili podielové dane oproti plánovaným.
Mgr. Szitová: poprosím pani kontrolórku, aby sa na ZUŠ pozrela, aby si nám urobila prehľad.
Mgr. Trošanová: čím má viac detí, tým viac obec dostane. Keď bude mať 100 detí – obec dostane
financie na 100 deti, ak bude mať 500 detí – obec dostane na 500 detí. Je rozdiel, či jej dáme 70% za
100 detí, alebo 70% za 500 detí. Je tam výhoda, keď je tam viac detí.
p. Orinčáková: ale je rozdiel keď máš dom pre 5 ľudí a dáš tam 10 ľudí, tak sa to nedá zvládnuť.
Ing. Zekucia: starosta má dobrý návrh, uvidíme.
Obecná rada odporúča podporiť ZUŠ, aby mohli ísť na medzinárodný folklórny festival a odporúča
zaoberať sa zvýšením koeficientu na dieťa v ZUŠ.
17. Rôzne
Ing. Dobšinská: máme sťažnosť Ing. Vitka, chcem sa spýtať ako sa rieši situácia.
Starosta obce: obec zvolala stretnutie občanov na ktorom sme navrhli možnosť dať tam značku
jednosmerná ulica a vodorovné značenie. Obyvatelia ulice ani Ing. Vitko s takýmto riešením nesúhlasili.
Obyvatelia sa vyjadrili, že mu nebudú brániť vjazd na jeho pozemok, sú ochotní kedykoľvek preparkovať
autá. Rozišli sme sa s tým, že ak nebudú sťažnosti, nebude to riešiť ani obecná polícia.
Dnes (06.06.2013) bolo stretnutie so zástupcom dopravného inšpektorátu a s dopravným inžinierom
s tým, že sa pripraví zmena dopravného značenia. Riešili sme tam dopravnú situáciu v zmysle zákona
a vyhlášky a hľadal sa spôsob ako vyjsť v ústrety väčšine obyvateľov.

Zapísala : Ing. Mária Dudžáková
Ing. Michal Kotrady
starosta obce

