
U z n e s e n i e
zo 17. zasadnutia OZ, konaného dňa 23. 6. 2005 v Smižanoch

A. OZ berie na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení a úloh z predchádzajúceho OZ
- informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
- informáciu o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2005
- správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontrol za I. polrok 2005

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 221/17/2005
Na základe prideleného výnosu dane z príjmov za I. polrok 2005 preschvaľuje rozpočet na rok
2005 v príjmovej časti zo 72 109 tis. Sk na 75 511 tis. Sk. Vo výdavkovej časti zo 72 109 tis. Sk
na 75 228 tis. Sk, z toho navýšenie položky na nákup pozemkov o + 2 005 tis. Sk, mzdy a odvody
o + 744 tis. Sk /viď rozpis podľa prílohy/, navýšenie o + 30 tis. Sk pre ZŠ ul. Komenského na
úhradu cestovných nákladov žiakov za I. polrok 2005 a 340 tis. Sk na hardverové a softwerové
vybavenie obecného úradu. 

Uznesenie č. 222/17/2005
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2005.

Uznesenie č. 223/17/2005
Vysporiadanie pozemku pri polyfunkčnom dome pre Milana Bolcára a manž., bytom Nám. M.
Pajdušáka 29 Smižany, podľa GP č. 17/2005 zo dňa 14. 4. 2005 diel „7“ a „8“ o výmere 10 m2 /
odčleňuje sa z parc. č. 1349/23 – zapísaná na LV 1/, diel „1“, „2“ a „4“ o výmere 44 m2 /
odčleňuje sa z parc. č. 290/5 - zapísaná na LV 1/ v cene 140,- Sk/m2 + 19 % DPH v celkovej
sume 8 996,40 Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 224/17/2005
Predaj pozemku na výstavbu rodinného domu v rómskej osade pre Ondreja Kokyho, bytom
Rybníky 17 Smižany, parc. č. 1697/123 o výmere 420 m2 v cene 100,- Sk/m2 + 19 % DPH
v celkovej sume 49 980,- Sk.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 225/17/2005
Predaj pozemku na výstavbu rodinného domu v rómskej osade pre Viktora Bagára ml., bytom
Zelená 113 Smižany, parc. č. 1697/122 o výmere 420 m2 v cene 100,- Sk/m2 + 19 % DPH
v celkovej sume 49 980,- Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
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Uznesenie č. 226/17/2005
Zámenu pozemkov medzi PD Čingov Smižany a obcou Smižany.
PD Čingov Smižany je vlastníkom parciel v lokalite JAMA
- parc. č. 1829/2 o výmere 3 648 m2 v podiele 2/8 celkom 912 m2
               1829/1 3 647 m2                1/5                729,4 m2
               1825 3 823 m2                4/12          1 274,33 m2

   1828 3 776 m2    4/12          1 258,6 m2   
                  1813/1                          3 732 m2                            1/5                    746,4 m2            
   Spolu:          4 920,7 m2

Obec Smižany je vlastníkom parcely č. 221/1 v areáli PD Čingov Smižany.
Vyššie uvedené parcely o celkovej výmere 4 920,7 m2 pre obec Smižany a časť parcely č. 221/1
o výmere 4 920,7 m2 pre PD Čingov Smižany v cene 100,- Sk/m2. Geometrický plán na časť
parcely č. 221/1 o výmere 4 920,7 m2 vypracuje PD Čingov Smižany na vlastné náklady.
Zámennú zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 227/17/2005
Predaj pozemku na výstavbu rekreačnej chaty pre Imricha Garčára a manž. Zuzanu, bytom
Smreková 36 Smižany, parc. č. 2037/151 o výmere 169 m2 v cene 500,- Sk/m2 + 19 % DPH
v celkovej sume 100 555,- Sk.
Zároveň ruší uznesenie č. 175/14/2004-3.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 228/17/2005
Predaj pozemku na výstavbu rekreačnej chaty pre Miroslava Grečka a manž., bytom Za kaštieľom
2/40 Smižany, parc. č. 2037/152 o výmere 169 m2 v cene 500,- Sk/m2 + 19 % DPH v celkovej
sume 100 555,- Sk.
Zároveň ruší uznesenie č. 175/14/2004-4.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 229/17/2005
Výkup pozemkov v lokalite JAMA
parc. č. 1809/2 o výmere 1 835 m2
parc. č. 1809/1 o výmere 1 834 m2
parc. č. 1808 o výmere 3 682 m2
v cene 100,- Sk/m2 v celkovej sume 735 100,- Sk.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 230/17/2005
Zriadenie priemyselného parku o rozlohe 11,14 ha v priemyselnej zóne – lokalita JAMA, ktorá je
podľa územného plánu obce, schváleného uznesením OZ č. 196/20/2002 zo dňa 17. 1. 2002
určená na účely priemyselnej výroby, výrobných služieb a skladov. 
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Uznesenie č. 231/17/2005
Finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk na Turnaj starších pánov vo futbale, ktorý sa uskutoční
dňa 26. 6. 2005 a finančný príspevok vo výške 5 000,- Sk na Medzinárodný turnaj mladších
žiakov v Maďarsku.

Uznesenie č. 232/17/2005
Predaj pozemku v priemyselnej zóne pre firmu TP real, s.r.o., Švábovce 25, parc. č. 1820/20
o výmere 25 913 m2 v cene 100,- Sk/m2 + 19 % DPH v celkovej sume  3 083 647,- Sk.
K celkovej cene budú pripočítané priame náklady obce vynaložené na prípravu priemyselného
parku /najmä GP, náklady na vklad vlastníckeho práva na katastrálny úrad, náklady na právnu
službu, náklady na výškové zameranie/.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce.

C. OZ ukladá:

Uznesenie č. 233/17/2005
Obecnému úradu zrušiť povolenie vydané firme Program s.r.o. na prevádzku výherných hracích
prístrojov v prevádzkových priestoroch Pohostinstva Bodnárová na ul. Rázusovej – 2 ks
a v Hostinci Karabínová na ul. Slovenského raja – 1 ks z dôvodu porušenia § 2 ods. 2 VZN č.
17/95 o povoľovaní a prevádzkovaní výherných hracích prístrojov na území Obce Smižany.

                                                                                                   Ing. Michal Kotrady
                                                                                                        starosta obce

Overovatelia uznesenia:

Mgr. Ľ. Gregová:

p. F. Nálepka:     


