
U z n e s e n i e
z 18. zasadnutia OZ, konaného dňa 25. 8. 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 za I. polrok 2005

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 234/18/2005
VZN č. 55/2005, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Smižany v zmysle § 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 235/18/2005 
Prílohu č. 1 – príplatok za riadenie vedúcich zamestnancov, ktorý je súčasťou platového
poriadku odmeňovania zamestnancov obecného úradu Smižany. Nový príplatok za riadenie
vedúcim zamestnancom patrí od 1. 9. 2005.

Uznesenie č. 236/18/2005
VZN č. 54/2005 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám v zmysle § 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zároveň ruší uznesenie č. 164/15/97.

Uznesenie č. 237/18/2005
Zmenu organizačnej štruktúry v MŠ na ul. Zelená, ktorá spočíva v navýšení počtu
pedagogických zamestnancov o jedného zamestnanca z dôvodu zvýšenia počtu prihlásených
detí na školský rok 2005/2006. Zmena organizačnej štruktúry na základe výberového konania
na funkciu riaditeľky MŠ platí od 1. 7. 2005.

Uznesenie č. 238/18/2005
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. O knižniciach Štatút obecnej knižnice.

Uznesenie č. 239/18/2005
Zámenu pozemkov medzi obcou Smižany a PD Čingov Smižany a to takto:

Poľnohospodárske družstvo Čingov je vlastníkom pozemkov v hone Jama:
parc. č. 1829/2 o výmere 3 648 m2, podiel 2/8   =    912 m2
             1829/1                 3 647 m2, podiel 1/5   =    729 m2
             1825                    3 823 m2, podiel 4/12 = 1 274 m2   
             1828                    3 776 m2, podiel 4/12 = 1 259 m2 
               1813/1                 3 732 m2, podiel 1/5   =    746 m2    
Spolu:           4 920 m2
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Obec Smižany je vlastníkom pozemkov:
parc. č. 221/19 o výmere 2 495 m2
            221/4                   1 059 m2  
          1360/11                    885 m2 
            211/17                    415 m2
            211/15                      35 m2   
            1360/5                        14 m2   
Spolu:                              4 903 m2 

v cene 100,- Sk/m2. Zámennú zmluvu uzavrie starosta obce.
OZ zároveň ruší uznesenie č. 226/17/2005.

Uznesenie č. 240/18/2005
Predaj pozemku podľa GP č. 30/2005 zo dňa 16. 5. 2005 parc. č. 1720/96 o výmere 60 m2
v cene 100,- Sk/m2 + 19 % DPH v celkovej sume 7 140,- Sk  pre Vladimíra Šarišského
s manž., bytom Rybníky 4 Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

Uznesenie č. 241/18/2005
Príspevok 22 237,- Sk na spolufinancovanie projektu „Komunikujeme s miestnou
samosprávou elektronicky v regióne východného Slovenska.“
Názov operačného programu: Základná infraštruktúra
Názov priority:  Lokálna infraštruktúra
Názov opatrenia:  Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
Názov bloku:  Použitie internetu na podporu regionálnej politiky a rozvoj
                                                 regionálneho digitálneho obsahu
Celkové náklady na projekt 3 376 000,- Sk.

Uznesenie č. 242/18/2005
Navýšenie pracovného miesta pre opatrovateľskú službu na plný úväzok /7,50 hod. denne/
s účinnosťou od 1. 8. 2005. 

Uznesenie č. 243/18/2005
OZ nesúhlasí s výstavbou reštauračného zariadenia - BISTRA na Nálepkovej ulici. 
OZ na základe petície občanov zaväzuje stavebné oddelenie OcÚ zamietnuť žiadosť p.
MUDr. Šveca, bytom Košice, o zmenu stavby pred dokončením a pozastaviť výstavbu
reštauračného zariadenia – BISTRA.
OZ súhlasí so zmenou na ubytovanie v súkromní, resp. penzión.

C. OZ ukladá:

Uznesenie č. 244/18/2005
Stavebnému oddeleniu OcÚ, aby zabezpečili v zmysle zákona odstránenie oplotenia na
parcele č. 2359/1 – Košiarny briežok /vydaním nariadenia/ v termíne do 30 dní.
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Uznesenie č. 245/18/2005
OcÚ pripraviť ďalšie štúdie na realizáciu výstavby obchodného centra.

D. OZ ruší

Uznesenie č. 246/18/2005
VZN č. 17/95 o povoľovaní a prevádzkovaní hracích automatov v obci Smižany.

Overovatelia uznesenia:

Mgr. M. Szitová:
                                                                                              Ing. Michal Kotrady
p. Ľ. Puškár:                                                                                starosta obce


