Zápisnica z 56.zasadnutia OR konaného
dňa 30.10.2014 v Smižanoch

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

1. VZN č. 113/2014 k miestnym daniam a poplatku
Pripravili sme návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 113/2014o miestnych daniach a poplatkoch v obci
Smižany. Dňa 16.9.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 582/2004 Z.z,
o miestnych daniach a poplatku s účinnosťou od 15.10.2014. Navrhované VZN reaguje na zmeny, ktoré sú
predmetom novej právnej úpravy. Hodnota pozemkov, sadzby daní z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za
užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ostávajú nezmenené. Všetky zmeny v návrhu VZN sú zvýraznené kurzívom.
Pri poplatku za komunálny odpad v doteraz platnom VZN bola zadefinovaná zľava pre občanov nad 70
rokov. Podľa zákona sa znižuje vek na zníženie poplatku na 62 rokov, preto navrhujeme:
„Obec zníži poplatok:
a) bez žiadosti fyzickej osobe - poplatníkovi, ktorý k 1.1. v sledovanom období dosiahne 62 rokov
veku na základe údajov z evidencie obyvateľstva zo sumy 7,50 € na sumu 5,00 € a zo sumy 11,50 €
na sumu 9,00 €. Ako protihodnotu za poplatok dostane 4 ks žetónov,
b) na základe žiadosti, ak je poplatník fyzickou osobou s preukazom ťažko zdravotne postihnutého
alebo fyzická osoba s preukazom ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom a preukáže túto
skutočnosť potrebnými dokladmi - preukaz ŤZP alebo ŤZPS, ktorý bol platný k 1. 1., príslušného
kalendárneho roka – zo sumy 7,50 € na sumu 5,00 € a zo sumy 11,50 € na sumu 9,00 €. Ako
protihodnotu za poplatok dostane 4 ks žetónov.“
Daňovník uplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti podľa Zákona 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovanie
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote
do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
Všetky formuláre budú prílohou tohto VZN.
Obecná rada odporúča vec postúpiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Stavebná komisia
2.1 Žiadosť Ing. Michala Kleina, Za kaštieľom 3/55, Smižany o odkúpenie približne 100 m2 pozemku na
Smrekovej ulici na vytvorenie parkovacích miest k prístavbe existujúceho železiarstva.
- Stavebná komisia odporúča prenájom pozemku po splnení všetkých podmienok pre uzatvorenie nájomnej
zmluvy. Výška nájomného bude stanovená v súlade s platným VZN č. 85/2009.
Starosta obce: neviem, či tento pozemok budeme môcť prenajať. Riadiaci orgán nás upozornil, že na
obecných pozemkoch, ku ktorým patrí aj tento pozemok, ktoré boli zahrnuté v Revitalizácie centra obce nie
je možné zriadiť žiadnu ťarchu a ani ich nemôžeme predať ani prenajať, lebo inak nám hrozí pokuta za
nedodržanie podmienok.
p. Orinčáková: kde chce vytvoriť tie parkovacie miesta?
Starosta obce: dopravný inšpektorát mu to zrejme stanovil z ulice Smrekovej oproti novinovému stánku.
p. Orinčáková: nech sprístupní na parkovanie svoj dvor, lebo tam je fakt problém zaparkovať.
Starosta obce: na dvore chce stavať budovu, preto žiada prenajať obecný pozemok.
Obecná rada odporúča postupovať v zmysle podmienok Riadiaceho orgánu .
2.2 Žiadosť Karola Viežbu a manž., Záhradky 1080/20, Smižany o zámenu (dodatočné vysporiadanie)
pozemkov na ulici Záhradky.
- Stavebná komisia odporúča zámenu pozemkov na ul. Záhradky podľa vypracovaného geometrického
plánu v cene 5,0 €/m2 + 20% DPH. Geometrický plán zabezpečí žiadateľ. Stavebná komisia konštatuje, že
sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa.
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Starosta obce: ak si pamätáte, na ulici Záhradky je cesta posunutá. Obyvatelia tejto ulice využívajú obecné
pozemky smerom od železnice a časť cesty vedie po ich pozemkoch, preto to chcú vysporiadať. Dnes bola
už ďalšia obyvateľka tejto ulice s takouto požiadavkou. Táto bude predložená na stavebnú komisiu.
p. Orinčáková: treba sa na to pozrieť, preveriť právny stav, tú časť okolo trate netreba predávať, veď je
naplánovaná rekonštrukcia železničnej trate. Tam majú aj pozemky súkromní vlastníci.
Mgr. Trošanová: problém vidím u tých užívateľov, ktorí nemajú na druhej strane pozemok, ktorý by mohli
zameniť.
p. Orinčáková: výhodnejšie by bolo odkúpiť tie pozemky.
Starosta obce: sú tu komplikované vlastnícke vzťahy.
p. Orinčáková: ja by som obecné pozemky nemenila.
Obecná rada neodporúča zámenu pozemkov.
2.3Žiadosť JMTOK, s. r. o., Ružová 50, Smižany o pridelenie stavebného pozemku o výmere 3000 m2
v lokalite JAMY za účelom prevádzky pneuservisu.
- Stavebná komisia odporúča predaj pozemku formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
p. Orinčáková: sú tam ešte voľné pozemky?
Starosta obce: áno a máme už pripravený zámer odpredaja tohto pozemku, lebo zastupiteľstvo musí najprv
odsúhlasiť zámer odpredaja pozemku.
p. Orinčáková: tak to treba predať, to sú peniaze pre obec.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.4Žiadosť Kynologického klubu Slovenský raj – Smižany, Nábrežná 56, Smižany o predĺženie nájomnej
zmluvy na časti parcely č. C-KN 1758/1 o výmere 320 m2 na účely výcviku psov.
- Stavebná komisia odporúča predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1758/1 o výmere 320 m2
na účely výcviku psov.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.5Žiadosť Mgr. Tomáša Cehlára, Zálužická 11, Bratislava o dlhodobý prenájom pozemku v areáli požiarnej
zbrojnice na účely vybudovania verejného detského ihriska.
- Stavebná komisia neodporúča zriadenie detského ihriska v areáli požiarnej zbrojnice z dôvodu vlastných
aktivít obce. Zároveň navrhuje zriadenie ihriska na zelenej ploche vedľa parku pri Kultúrnom dome v
Smižanoch.
Starosta obce: k tomuto bodu zaslal dnes stanovisko Mgr. Ivan Vaško: „zvážiť či dať prenájom na činnosť
verejnoprospešnú, alebo podnikateľskú, keď sme p. Novákovi na Košiarnom briežku dali prenájom na
činnosť podnikateľskú taktiež na preliezačky. Alebo predbežne dať celú plochu na verejnoprospešný účel a
po vybudovaní prevádzkových zariadení zmeniť nájomnú zmluvu na podnikateľskú činnosť na plochy pod
týmito zariadeniami + manipulačný priestor a verejnoprospešnú na všetky ostatné plochy“
Zastupiteľstvo by odsúhlasovalo len zámer, nie samotný prenájom pozemku.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.6Predloženie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty stavby: garáž súp. č. 5623 na
Štefánikovej ul. na obecnom pozemku parc. č. C-KN 577/4.
- Stavebná komisia odporúča dať vypracovať znalecký posudok pre posúdenie objektívnosti znaleckej
hodnoty.
Starosta obce: zástupca záhradkárov predložil znalecký posudok vypracovaný Ing. Kaffanom so všeobecnou
hodnotou 6 700 EUR.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.7Štúdia využiteľnosti zatiaľ nevyužívaných plôch vedľa ul. Zelenej určených územným plánom obce na
výstavbu rodinných a bytových domov.
- Stavebnej komisii bola predložená štúdia využiteľnosti územia. Vzhľadom k tomu, že v tesnej blízkosti sa
nachádza vzdušné VN vedenie, obec požiadala VSD, a.s. o stanovisko k existencii el. vedenia. Po získaní
stanoviska sa bude stavebná komisia predmetnou štúdiou opätovne zaoberať.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
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2.8 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Maši (od štátnej cesty po most) – návrh nového riešenia.
- Predseda stavebnej komisie predniesol návrh nového riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul.
Maša – recykláciou za studena. Stavebná komisia odporúča vyzvať projektantku na predloženie cenovej
ponuky na prepracovanie projektovej dokumentácie s použitím novej technológie.
Starosta obce: jedná sa o technológiu, pri ktorej sa do určitej hĺbky rozruší povrch cesty, spevnia to vápnom
alebo cementom. Neviem či môžeme použiť takúto technológiu ,keď vieme, že nám tam vyviera voda, ďalej
je potrebné dodržať pripomienky dopravného inšpektorátu. Je potrebné zvážiť, či by nám takéto riešenie
pomohlo a skutočne by došlo k úspore finančných prostriedkov.
Ing. Zekucia: Ing. Vaško hovoril, že to bude stáť tretinu z rozpočtu, ktorý predložila projektantka.
Starosta obce: projekt bol zostavený tak, aby spĺňal všetky požiadavky dopravného inšpektorátu,
odvodnenia cesty, aby sa nezamedzil vstup na pozemky pri ceste.
p. Orinčáková: tie domy na Maši majú poťahané ploty do cesty. Ja si pamätám, že dom stál tam, kde
vyvierala studnička, medza bola voľná až ku domu. Treba preveriť, či tieto pozemky obec odpredala alebo
nie. Nikdy tam plot nestál na ceste.
Ing. Zekucia: fakticky zabrali studničku.
Starosta obce: preveríme tieto veci, porozprávame s projektantkou.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.9Predaj pozemkov občanom na Pribinovej ulici – informácie o postupe prác.
- Ing. Krotká informovala prítomných o tom, že geometrický plán bol daný na zápis do katastra nehnuteľností
18.9.2014. Po zápise pozemkov (30 – 60 dní) môže byť schvaľovaný zámer na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce: obecné zastupiteľstvo dalo občanom prísľub, aj nové zastupiteľstvo bude postupovať
v zmysle prijatého uznesenia.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.10Kontrola odporúčaní z predchádzajúcich komisií.
- Informácia o predpokladanej cene napojenia MŠ na Ružovej ul. do verejnej kanalizácie. Predpokladaný
náklad vo výške 6 000,00 € stavebná komisia navrhuje naplánovať finančné prostriedky do rozpočtu na rok
2015.
Starosta obce: je potrebné vykopať šachtu zo skruží, do ktorého by sa umiestnilo čerpadlo na prečerpávanie
splaškov a odstavila existujúca žumpa.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.11 Informácie o uskutočnených (odstavné plochy na Agátovej ulici, pokládka nového asfaltového koberca
v rómskej osade), prebiehajúcich a plánovaných prácach v obci týkajúcich sa činnosti stavebnej komisie.
- stavebná komisia odporúča verejne poďakovať firme Strabag, a.s. za bezplatné položenie asfaltového
koberca na ul. Hornádskej.
Obecná rada súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie.
2.12Rôzne – diskusia.
- Predseda komisie predložil žiadosť firmy Proactiv, s.r.o. na možnosť realizácie nájomných bytov v mieste
bývalej úpravne vody – budova s.č. 779. Stavebná komisia odporúča vedeniu obce vstúpiť do jednania s
uvedenou spoločnosťou.
Starosta obce: obec má schválený územný plán obce a v tejto lokalite máme verejnoprospešné stavby, preto
z našej strany nie je potrebné nič meniť.
Obecná rada berie informácie na vedomie.
3. Pozemky
Na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva máme pripravené uznesenia na zámer prenájmu pozemku
pre Kynologický klub Slovenský raj Smižany, zrušenie ťarchy predkupného práva na parcelu č. C-KN
2,
1663/200 o výmere 560 m ktorého vlastníkom je Martin Morihladko a manž. Eva, Nálepkova 1312/17,
Smižany, zámer prenájmu pozemku pre Tomáša Cehlára na výstavbu detského ihriska a zámer predaja
pozemku v lokalite JAMA pre firmu JMTOK s.r.o.
Obecná rada súhlasí s predložením uvedených uznesení na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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4. Vyhodnotenie 12. kola verejnej obchodnej súťaže
Vyhodnotenie súťaže OVS Panský kruh 12. kolo sa uskutočnilo dňa 27. 10. 2014. V súťaži bolo ponúkaných
11 pozemkov, prihlásili sa 7 uchádzači o pozemky. Výsledkom výberu najvhodnejšieho návrhu je pridelenie
6 stavebných pozemkov určených na výstavbu RD( jeden uchádzač sa vzdal). Pripravili sme 13. kolo
verejnej obchodnej súťaže so 6 pozemkami (jeden uvoľnený pozemok s predchádzajúcich súťaží)
s predložením návrhov do 03.03.2014.
Finančné prostriedky prijaté od stavebníkov vo výške 71. 000 EUR a zdroje obce vo výške 19.000 EUR
sme použili na mimoriadnu splátku úveru v Prima banke. Splatenie úveru v tejto banke je pre obec
výhodnejšie z hľadiska úrokov a poplatkov.
Obecná rada berie informácie na vedomie.
5. Finančná komisia
5.1 Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18
Finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č. 16.
1. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 111003 – výnos dane z príjmov pre samosprávu o sumu
19 000,00 Eur. V schválenom rozpočte na rok 2014 bol výnos dane z príjmov naplánovaný z dôvodu
skúseností z minulých rokov o 27 257,00 Eur nižší, ako prognózovaný podiel na výnose zverejnený
MFSR.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 292008 – z odvodov z hazardných hier – o sumu 6 300,00 Eur.
Zvýšenie na základe skutočného plnenia odvodov.
3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 221004 – ostatné poplatky – o sumu 335,00 Eur. Zvýšenie na
základe skutočného plnenie príjmov.
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223001 – z predaja tovarov a služieb – o sumu 1 000,00 Eur.
výšenie na základe skutočného plnenie príjmov.
5. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223001 – inzercia – o sumu 800,00 Eur. Zvýšenie na základe
skutočného plnenia príjmov za inzerciu.
6. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 211004 – iné príjmy z podnikania – o sumu 83,92 Eur. Ide
o vyplatené dividendy od Združenia vlastníkov lesa v Smižanoch.
7. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 221005 – licencie na výherné hracie prístroje – o sumu 10 000,00
Eur. Poplatky za licenciu sa uhrádzajú v decembri, preto sme pri prípravne rozpočtu na rok 2014
vychádzali zo skutočnosti z roku 2012, ktorá bola oproti roku 2013 vyššia. Predpokladaný príjem v roku
2014 na základe doteraz vydaných rozhodnutí bude približne 6 000,00 Eur.
8. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 223001 – príjmy z cestovného ruchu – o sumu 8 000,00 Eur.
Nižší príjem z predaja vstupeniek je z dôvodu nepriaznivého počasia v letných mesiacoch.
9. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu312001– dotácia na kaštieľ – o sumu 9 823,95 Eur.
10. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 322001 – dotácia na kaštieľ – o sumu 4 759,38 Eur. K bodu 9
a 10 - v rozpočte bola dotácia na kaštieľ naplánovaná na položke kapitálové príjmy vo výške 50 000,00
Eur. Skutočná výška poskytnutej dotácie je 55 064,57 Eur, z toho podľa rozpočtovej klasifikácie sú
uznané oprávnené bežné výdavky vo výške 9 823,95 Eur a kapitálové výdavky vo výške 45 240,62 Eur.
11. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie – o sumu 107,00 Eur na základe oznámenia z Okresného úradu Košice zo dňa
5.9.2014.
12. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia - terénna sociálna práca – o sumu 5 313,18 €.
Zvýšenie podľa skutočného plnenia príjmov na ukončený projekt na terénnu sociálnu prácu.
13. Zníženie príjmov na položke rozpočtu 233001 – príjem z predaja pozemkov o sumu 19 789,67 Eur.
Zníženie z dôvodu nenaplnenia príjmov.
Finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č. 17.
1. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy ZŠ na ul. Komenského v sume 5 503,70 Eur
a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
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- 09601 630 – tovary a služby školská jedáleň ul. Komenského v sume 3 388,33 Eur
- 09501 630 – tovary a služby centrum voľného času ul. Komenského v sume 2 115,37 Eur
Ide o odvedené príjmy školskej jedálne a CVČ vo výške 5 503,70 Eur za III. štvrťrok, ktoré v zmysle
Zásad finančného hospodárenia obce Smižany neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2014.
2. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 – príjmy Základnej umeleckej školy v sume 10 900,00
Eur a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09122 630 – tovary a služby ZUŠ v sume 10 900,00 Eur.
Ide o odvedené príjmy za III. štvrťrok, ktoré v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce Smižany
neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2014.
3. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 223002 02 - príjmy MŠ Ružová – o sumu o 2 880,00Eur
a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu:
0911 633001 – interiérové vybavenie MŠ Ružová o sumu 650,00 Eur (stoly a stoličky pre deti)
0911 633004 – zariadenia MŠ o sumu 1 700,00 Eur (preliezačky na školské ihrisko)
0911 633006 – všeobecný materiál MŠ Ružová o sumu 474,50 Eur
0911 637006 – náhrady MŠ Ružová o sumu 22,00 Eur
0911 637015 – poistenie výpočtovej techniky o sumu 33,50 Eur
4. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia na Národný projekt – Podpora opatrovateľskej
služby o sumu 6 440,00
Eur a zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu podľa príručky nasledovne:
-

111 10202 611 – mzdy NP Podpora opatrovateľskej služby o sumu 4 050,00 Eur
111 10202 620 – odvody NP Podpora opatrovateľskej služby o sumu 1 420,00 Eur
111 10202 632003 – telekomunikačné služby o sumu 90,00 Eur
111 10202 637014 – stravovanie NP Podpora opatr. služby o sumu 380,00 Eur
111 10202 637027 – dohody mimo prac. pomeru NP POS o sumu 500,00 Eur

5. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 312001 – dotácia na asistentov učiteľa o sumu 1 530,00 Eur
a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0911 610 a 620 mzdy a odvody MŠ Zelená. Zvýšenie
z dôvodu prijatia asistentky učiteľa na MŠ Zelená v rámci projektu „Inkluzívny model vzdelávania na pred
primárnom stupni školskej sústavy“.
6. Zvýšenie príjmov na položke rozpočtu 311 – granty a zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09802
637002 – konkurzy a súťaže v sume 600,00 Eur. Ide o príspevky obcí na realizáciu podujatia
„Oceňovanie na mimoriadny prínos pre rozvoj školského športu“.
Finančná komisia odporúča rozpočtové opatrenia č. 16, 17 predložiť na prerokovanie obecnej
rade a obecnému zastupiteľstvu.
Finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č. 18.
1. Presun z položky 01116 634002 – údržba vozidiel na položku rozpočtu 01116 634001 – PHM služobné
auto v sume 550,00 Eur.
2. Presun z položky rozpočtu 01116 641012 – transfer školský úrad na položku rozpočtu 01116 642006 –
členské príspevky v sume 451,56 Eur. Presun medzi transfermi na príspevok pre ZMO Spiša.
3. Presun z položky 0310 633001 interiérové vybavenie obecná polícia na položku rozpočtu 0310 634002 –
servis, údržba, opravy – služobné auto obecná polícia v sume 200,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu
obecnej polície.
4. Presun z položky 0620 634002 – údržba vozidiel na položku rozpočtu 0620 634001 – PHM Avia v sume
500,00 Eur.
5. Presun z položky rozpočtu 0810 637002 – konkurzy a súťaže – športové služby na položku rozpočtu
0810 633006 – všeobecný materiál – športové služby v sume 200,00 Eur na nákup farieb na maľovanie
mantinelov.
K bodu 6 - 10: Presun z položky rozpočtu 611 – mzdy na položku rozpočtu 642015 – na nemocenské
dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom do 30.9.2014 v týchto rozpočtových kapitolách:
6. 01116 611 001 – mzdy verejná správa na položku rozpočtu 01116 642015 – na nemocenské dávky
v sume 190,43 Eur.
7. 0620 611 – mzdy rozvoj obce na položku rozpočtu 0620 642015 – na nemocenské dávky v sume
160,12 Eur.
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8. 0911 911 02- mzdy MŠ Ružová na položku rozpočtu 0911 642015 02 – na nemocenské dávky v sume
98,95 Eur.
9. 09601 611 24 – mzdy ŠJ Zelená na položku rozpočtu 09601 642015 24 – na nemocenské dávky v sume
60,75 Eur.
10. 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 10202 642015 – na nemocenské dávky
v sume 54,60 Eur.
11. Presun z položky rozpočtu 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba na položku rozpočtu 10202 637027
– dohody mimoprac. pomeru opatr. služba v sume 300,00 Eur.
12. Presun z položky rozpočtu 0911 633001 – interiérové vybavenie MŠ Komenského na položku rozpočtu
0911 633002 – výpočtová technika v sume 552,00 Eur na nákup notebooku.
13. Presun z položky rozpočtu 0911 637004 – všeobecné služby MŠ Komenského na položku rozpočtu
0911 633004 – prístroje, zariadenia MŠ Komenského v sume 50,00 Eur na nákup vysávača.
14. Presun z položky rozpočtu 0911 633006 – všeobecný materiál MŠ Komenského na položku rozpočtu
0911 633004 – prístroje, zariadenia MŠ Komenského v sume 107,00 Eur na nákup vysávača.
15. Presun z položky rozpočtu 0911 642013 – odchodné MŠ Komenského na položku rozpočtu 0911
635002 – údržba výpočtovej techniky v sume 14,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu MŠ Komenského.
16. Presun z položky rozpočtu 0911 637004 – všeobecné služby MŠ Zelená na položku rozpočtu 0911
637015 – poistenie výpočtovej techniky MŠ Zelená v sume 17,10 Eur.
17. Presun z položky rozpočtu 09601 633006 22 – všeobecný materiál ŠJ Ružová na položku rozpočtu
09601 633010 22 – pracovné odevy ŠJ Ružová v sume 9,77 Eur. Presun v rámci rozpočtu ŠJ Ružová.
18. Presun z položky rozpočtu 09601 633006 24 – všeobecný materiál ŠJ Zelená na položku rozpočtu
09601 633010 24 – pracovné odevy ŠJ Zelená v sume 9,88 Eur. Presun v rámci rozpočtu ŠJ Zelená.
19. Presun z položky rozpočtu 09601 633006 24 – všeobecný materiál ŠJ Zelená na položku rozpočtu
09601 637004 24 – všeobecné služby ŠJ Zelená v sume 24,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu ŠJ Zelená
na revíziu váh.
20. Presun z položky rozpočtu 09601 635004 22 – údržba strojov ŠJ Ružová na položku rozpočtu 09601
637012 22 – bankové poplatky ŠJ Ružová v sume 60,00 Eur. Presun v rámci rozpočtu ŠJ Ružová.
21. Presun z položky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov Panský kruh na položku rozpočtu 0620
644002 – transfer na Eurobus v sume 13 850,00 Eur. Nákup pozemkov na Panskom kruhu sa do konca
roka 2014 nebude realizovať, výdavky sú naplánované v návrhu rozpočtu na rok 2015.
22. Presun z položky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov Panský kruh na položku rozpočtu 0620 620
a 637027 – odvody poisťovniam a dohody mimopracovného pomeru o sumu 2 550,00 Eur.
Ing. Dudžáková: minulý rok sa dohody vyplácali ako nepravidelný príjem štvrťročne. V januári tohto roka sme
vyplácali ešte dohody za predchádzajúci rok.
23. Presun z položky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov Panský kruh na položku rozpočtu 0912 600
– transfer na ZŠ Komenského v sume 9 714,82 Eur. ZŠ Komenského sa zapojila do národného projektu
„PRINED projekt inkluzívnej edukácie“, kde zriaďovateľ je povinný poskytnúť finančné prostriedky na
preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy za mesiac november a december a refundáciou
mzdy, ktorá je zahrnutá v návrhu rozpočtu na rok 2015.
Mgr. Trošanová: ide o 6 odborných pracovníkov, mzdy týmto pracovníkom prepláca Metodicko- pedagogické
centrum, len mzdy za mesiac november a december budú refundované obci na budúci rok, čo sme zahrnuli
do príjmov v budúcom roku.
24. Presun z položky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov Panský kruh na položku rozpočtu 0510 637
– odstraňovanie komunálneho odpadu v sume 10 000,00 Eur.
25. Presun z položky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov Panský kruh na položku rozpočtu 0911
642012 – odstupné MŠ Zelená v sume 1 064,00 Eur. Ide o vyplatenie odstupného, z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru dohodou, ktoré nebolo naplánované v schválenom rozpočte.
26. Presun z položky rozpočtu 0911 611 a 620 – mzdy a odvody MŠ Ružová na položku rozpočtu 0911 611
a 620 – mzdy a odvody MŠ Zelená a MŠ Komenského v sume 4 900,00 Eur. Presun mzdových
prostriedkov z MŠ Ružovej z dôvodu preloženia dvoch zamestnancov od 1.9.2014 na MŠ Zelená a MŠ
Komenského.
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27. Presun z položky rozpočtu 0911 642013 – odchodné MŠ Ružová na položku rozpočtu 0911 611 – mzdy
MŠ Ružová v sume 1 352,00 Eur. Odchodné sa bude vyplácať v roku 2015.
28. Presun z položky rozpočtu 09601 610 a 620 – mzdy a odvody ŠJ Zelená na položku rozpočtu 09601 610
a 620 – mzdy a odvody ŠJ Ružová v sume 2 450,00 Eur. Presun z dôvodu zmeny organizačnej
štruktúry.
29. Presun z položky rozpočtu 04513 635006 opravy cestných komunikácií na položku rozpočtu 04513
637004 zimná údržba ciest v sume 6 000,00 €.
30. Presun z položky rozpočtu 0443 711001 – nákup pozemkov Panský kruh na položku rozpočtu 01116,
0620, 08205 600 mzdy a odvody v sume 3 000,00 €.
K bodu 22
P. predsedníčka Mgr. Miroslava Szitová žiada predložiť podrobnejšie informácie o dohodách a dôvodu
zvýšenia finančných prostriedkov v tejto položke.
Obecná rada súhlasí s predložením RO 16,17,18 na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
5.2Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Finančná komisia prerokovala Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Členovia finančnej komisie
navrhujú dať do Smižianskeho hlásnika v decembri 2014 aj v januári 2015 článok, ktorý informuje
dôchodcov, akým spôsobom si môžu uplatniť úľavy na daniach a poplatkoch v dôsledku zmeny zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
/nebudú im poskytované úľavy automaticky/.
Ing. Iľaš vystúpil s pripomienkou, aby sa do budúcnosti sadzba za rodinné domy a sadzba za byty postupne
priblížila alebo vyrovnala. Navrhuje, aby sa postupne zvyšovali sadzby dane zo stavieb aj poplatky za
komunálne odpady, aby o niekoľko rokov nebol nárast o 100 percent.
5.3Plnenie rozpočtu k 30.9.2014
Členovia finančnej komisie navrhujú doplniť do rozpočtového opatrenia č. 18 presun z položky 04513
635006 opravy cestných komunikácií na 04513 637004 zimná údržba ciest sumu 6 000,00 €.
5.4Rôzne – diskusia
Finančná komisia odporúča, ak budú príspevky od stavebníkov prijaté do 15.12.2014, aby mimoriadna
splátka bola zrealizovaná do 31.12.2014 na úver vedený v Prima banke.
Úver Prima banka – zostatok 1 319 324,00 €, splatnosť do 22.02.2022.
P. prednostka informovala, že je zostavený Návrh rozpočtu na rok 2015. Finančná komisia ho na svojom
zasadnutí neprerokovala.
Starosta obce: Návrh rozpočtu je pripravený, bude zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke
obce a bude dostatočný priestor na jeho pripomienkovanie. Rozpočet je pripravený ako vyrovnaný,
schvaľovať ho bude už nové zastupiteľstvo, terajšie zastupiteľstvo len vezme na vedomie, že rozpočet je
pripravený.
Finančná komisia odporúča riešiť naplnenie príjmov v položke 312011 príspevky obcí na Spoločný školský
úrad. Plnenie položky je k 30.9.2014 na 43,37 %, čo znamená, že nie všetky obce si plnia zmluvné
povinnosti voči SŠÚ. Odporúčame výzvou upozorniť obce, ktoré nezaplatili príspevok.
Finančná komisia odporúča predložiť Žiadosť ZŠ Povýšenia Sv. Kríža o finančnú participáciu obce na stavbu
hydrantu obecnej rade.
Starosta obce: je to na rozhodnutí poslancov, obec by nemala investovať do cudzieho majetku, je potrebné
pozrieť zákon o rozpočtových pravidlách. Nejaké finančné prostriedky sme už dávali na činnosť materskej
školy. Tento hydrant podľa našich informácií, mal byť zrealizovaný už pri rekonštrukcii ZŠ. Zrealizovali to ako
poruchu bez ohlásenia, obec nedávala súhlas s osadením hydrantu a ani okolie nie je v pôvodnom stave.
Obec má hydrant ktorý slúži v prípade požiaru pri ZUŠ.
p. Orinčáková: tento hydrant je v blízkosti kostola, je to na námestí, na zastupiteľstve treba rozhodnúť o tom,
či budeme participovať nejakou sumou, alebo to preplatíme celé. Bola som na školskej rade, jednu triedu
majú zariadenú, druhú majú prisľúbenú, pretože majú už 30 detí, od januára im nastúpia ďalšie 4 deti, takže
boli by radi, kedy mali tie finančné prostriedky na zariadenie triedy. Keďže hydrant stojí na obecnom
pozemku, slúži obci, tak nás poprosili, aby sme žiadali buď príspevok alebo aby to obec zafinancovala
v rámci protipožiarnych opatrení v obci.
Mgr. Trošanová: je to pekne povedané, zrušili sme jednu triedu v materskej škole na Ružovej ulici,
podporujeme tam činnosť, ďalšia vynútená investícia.
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p. Orinčáková: vy máte projekt za 9 000 EUR , to až tak ťa to trápi? Vieš aká je tam krásna škôlka?
Mgr. Trošanová: a vieš aká krásna je škôlka na Ružovej?
p. Orinčáková: prajem Ti, aby si sa dožila toho šťastia, aby si tam mohla mať dieťa.
Mgr. Trošanová: nechápem, že povieš projekt za 9 000 EUR, to predsa nie je pre mňa ani pre riaditeľku, tam
zamestnávame 6 ľudí.
p. Orinčáková: a hydrant je pre mňa? Ty ani ja o tom nerozhodujeme, rozhodne zastupiteľstvo.
Mgr. Trošanová: je jasné ako to dopadne.
Ing. Zekucia: sú tam zamestnaní Smižančania?
Mgr. Trošanová: sú tam zamestnaní aj Smižančania. Sú zamestnaní tí, ktorí sa mohli zamestnať v rámci
toho projektu.
Ing. Zekucia: to znamená, že neriešime zamestnanosť našich občanov.
Mgr. Trošanová: ale ani cirkevná materská škôlka nerieši zamestnanosť našich občanov. Smižančanka tam
nie je ani jedna.
p. Orinčáková: týchto ľudí nezamestnáva ani neplatí úrad.
Mgr. Trošanová: našich ľudí zamestnáva Metodicko – pedagogické centrum.
p. Orinčáková: všetko čo slúži obci majú mať všetky deti a rodičia, majú všetci rovnaké práva a povinnosti,
rovnako platia dane. Cirkevná škola podala žiadosť, žiadam aby to bolo predložené na zastupiteľstvo. Buď
sa to schváli, alebo neschváli a myslím si, že ani ty ani ja o tom nerozhodujeme.
Ing. Zekucia: o koľko finančných prostriedkov ide?
p. Orinčáková: 1 900 EUR.
Mgr. Trošanová: tu nejde o peniaze, ide o to, že keď cirkevná škola požiada, samozrejme sa jej vyhovie. Tu
ide o princíp. Nie je spravodlivé ak jedna škola nedostane ani 80 % finančných prostriedkov a druhá
dostane 105 %.
p. Orinčáková: ide o naše deti.
Ing. Zekucia: ja si nepamätám, aby som hlasoval proti škole.
Mgr. Trošanová: samozrejme aj ja dvihnem ruku, veď už ste sa dohodli, ale poviem si svoje a fakt je taký, že
prídeme o deti v našej materskej škole.
Starosta obce: pani riaditeľka mala prísť na OÚ, na zasadnutí obecného zastupiteľstva pani riaditeľka
povedala, že nebudú žiadať žiadne finančné prostriedky. Ale vidím, že je to už predjednané. Je to na
rozhodnutí poslancov.
P. prednostka navrhla zvýšiť položku mzdy pre 22 zamestnancov obce /obecného úradu/ o sumu 3 000,00 €
a znížiť položku 0443 711001. Prítomní členovia komisie súhlasia s návrhom pani prednostky.

Obecná rada berie informácie na vedomie.

6. Správa o vymáhaní nedoplatkov k 30.09.2014
V priebehu III. štvrťroka stav vymáhaných nedoplatkov sa znížil v celkovej hodnote o 19 631,76 € t. j.
o 10,78 %. 6 neplatiči (fyzické osoby), ktorí boli uverejnení v zozname daňových dlžníkov podľa stavu
k 31.12.2013 prostredníctvom ÚPSVaR Spišská Nová Ves boli určení na osobitného príjemcu. Po splnení
určitých kritérií sa postupne realizujú zrážky nedoplatkov (mesačne po 89,20/osoba). V mesiaci november
budú doporučení ďalší 6 daňoví dlžníci na výkon osobitného príjemcu.
Celú správu dostanú poslanci v materiáloch na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecná rada berie informácie na vedomie.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2015.
Tento návrh je zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a poslanci ho dostanú
v materiáloch na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecná rada berie súhlasí s predložením návrhu kontrolnej činnosti na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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8. Žiadosť ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých predložila žiadosť o pridelenie dotácie na rok
2014 v sume aspoň 200 EUR na kultúrne a sociálno-rehabilitačné akcie pre 162 členov.
Ing. Zekucia: ak ešte sú finančné prostriedky, navrhujem schváliť im túto dotáciu, robili niekoľko krásnych
akcií pre svojich členov.
Obecná rada súhlasí s udelením dotácie vo výške 200 EUR pre ZO SZTP.
9. Predĺženie nájmu
Dňa 30.11.2014 končí nájomná zmluva v byte na ulici Pavla Suržina 67/3, v obci Smižany, nájomcovi Becková Lucia – byt č. 8.Z toho dôvodu, žiadame o predlženie nájomnej zmluvy dodatkom č. 1 pre pani
Beckovú na dobu troch rokov. Nájomca uhrádza platby za nájomne a služby s ním spojené pravidelné.
Obecná rada berie súhlasí s predložením predĺženia nájmu na zasadnutie obecného zastupiteľstva

10. Zmluvy o prevode správy
V rámci rozpočtového opatrenia sme odsúhlasovali 5 000 EUR pre Základnú školu na ul. Komenského na
pásový schodolez. Tento schodolez by sme im mali previesť do majetku, preto sme pripravili Zmluvu
o prevode správy 2/2014 na schválenie na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďalej sme pripravili dodatok
č. 1 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010, jedná sa o lapače snehu na kultúrnom dome v sume 4 973,76
EUR. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bude predložená aj Zmluvy o prevode správe pre ZUŠ, ktorá
nakúpila akordeón.
Obecná rada súhlasí s predložením zmlúv a dodatku k zmluve na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.
Zapísala : Ing. Mária Dudžáková
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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