
U z n e s e n i e
z 19. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 10. 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
- stanovisko Krajského stavebného úradu v Košiciach pod č. 2005/00468 zo dňa 21. 9. 2005 
   k Zadaniu pre ÚPN-Z Panský kruh Smižany
- vyhodnotenie pripomienok k ÚPN-Z Panský kruh Smižany

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 247/19/2005
Prijatie úveru „SUPERLINKY“ od DEXIA banka Slovensko a.s. pobočka Spišská Nová Ves
vo výške 1 000 000,- Sk.

Uznesenie č. 248/19/2005
Ukončenie súdneho sporu medzi žalobcom SOLITÉRA s.r.o. Sp. Nová Ves proti Obec
Smižany vedeného na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sp. zn. 1 Cb 94/2002
mimosúdnou dohodou tak, že Obec Smižany zaplatí žalobcovi jednu tretinu uplatneného
nároku t.j. sumu 82 527,- Sk bez úroku. Na nákladoch znaleckého dokazovania vo výške 
13 312,- Sk sa bude Obec Smižany podieľať vo výške 50 % t.j. 6 656,- Sk. Trovy právneho
zastúpenia bude znášať každá strana zo svojho, ktoré predstavujú pre Obec Smižany sumu 
51 777,- Sk.
Mimosúdnu dohodu uzavrie starosta obce.
 
Uznesenie č. 249/19/2005
Pripojovací poplatok 317 576,50 Sk s DPH pre Východoslovenskú energetiku a.s., Mlynská
31 Košice na realizáciu investičnej akcie „Smižany – Košiarny briežok, VN prípojka
a výstavbu transformačnej stanice. Realizáciou investičnej akcie bude umožnené napojenie
chát, ktoré boli postavené na novopridelených stavebných pozemkoch, na elektrickú energiu.
Zmluvu na pripojovací poplatok uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 250/19/2005
Výstavbu nákupného centra v Smižanoch na parc. č. 1030 o výmere 3 157 m2 /pri
evanjelickom kostole/ podľa štúdie vypracovanej projekčnou kanceláriou pod vedením 
Ing. arch. Jána Pastirana.

Uznesenie č. 251/19/2005
Zriadenie turistickoinformačnej kancelárie /TIK/ v priestoroch kancelárie Slovrajtour –
Bibiana Pirníková, Smižany. Časť nákladov spojených s prevádzkou TIK vo výške 7 233,- Sk
mesačne bude hradiť Obec Smižany. Taktiež poskytne prenájom priestorov nájomcovi zdarma
vo výške 1 396,- Sk mesačne.
Služby poskytované TIK pre obec a pre verejnosť budú definované v zmluve, ktorú uzavrie
starosta obce s platnosťou do 31. 12. 2006.
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Uznesenie č. 252/19/2005
Podľa § 20 ods. 7 písm. c/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zadanie pre
územný plán zóny Panský kruh Smižany.

Uznesenie č. 253/19/2005
Z dôvodu vytvorenia jednej triedy s 24 deťmi v MŠ na ul. Zelenej schvaľuje organizačnú
zmenu spočívajúcu v navýšení počtu pedagogických zamestnancov o dvoch od 1. 10. 2005. 
Pracovnú zmluvu uzavrie starosta obce na dobu do 30. 6. 2006.

Uznesenie č. 254/19/2005
Z dôvodu navýšenia počtu stravníkov /materská škola a základná škola – 159 stravníkov/
schvaľuje jedného zamestnanca v školskej jedálni na ul. Zelenej na 4 hod. pracovný úväzok
od 1. 10. 2005 do 30. 6. 2006.
Pracovnú zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 255/19/2005
Navýšenie počtu zamestnancov v Spoločnom školskom úrade /SŠÚ/ Smižany o jedného
metodického zamestnanca od 1. 10. 2005, ktoré bolo vyvolané pristúpením Obce Nálepkovo
do SŠÚ a zvýšením počtu žiakov základných škôl na 2 357.
Pracovnú zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 256/19/2005
Odkúpenie časti pozemku zastavaného objektom TJ SLOVAN Smižany podľa GP č. 33/2005
diel 5 o výmere 7 m2, ktorý sa odčleňuje z parcely č. 1335 zapísanej na LV č. 1 v cene 1,- Sk
pre TJ SLOVAN, Nábrežná 1 Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.    

Uznesenie č. 257/19/2005
Vysporiadanie pozemku za rodinným domom na ul. Tomášovskej podľa GP č. 2-38/98 parc.
č.  1349/27 diel 1 o výmere 238 m2 a diel 2 o výmere 197 m2 v cene 100,- Sk/m2 + DPH,
celkom 51 765,- Sk pre Oľgu Džubákovú, bytom Tomášovská 20 Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

C. OZ ruší

Uznesenie č. 258/19/2005
Materskú školu, ul. Tatranská 74, Smižany k 1. októbru 2005 podľa § 14 odst. 6 písm. b,
zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia  Ministerstva školstva č. CD-2005-
14475/15855-1:098/MŠ o dňa 22. 9. 2005.
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Uznesenie č. 259/19/2005 
Školskú jedáleň, ul. Tatranská 74, Smižany pri Materskej škole, ul. Tatranská 74, Smižany
k 1. októbru 2005 podľa § 14 odst. 6 písm. b, zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a rozhodnutia  Ministerstva školstva č. CD-2005-14475/15855-1:098/ŠJ zo dňa 22. 9. 2005.

D. OZ ukladá

Uznesenie č. 260/19/2005
Obecnému úradu pripraviť opravu strechy na Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha
v Smižanoch. Vyžiadať cenové ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Predpokladaná cena za opravu strechy vrátane výmeny trapezového plechu je 780 000,- Sk.
Realizáciu opravy strechy vykonať podľa možností do konca roka 2005, v opačnom prípade
zahrnúť do výdavkového rozpočtu na rok 2006. 

Uznesenie č. 261/19/2005
Obecnému úradu zmedializovať štúdiu Ing. arch. J. Pastirana na výstavbu nákupného centra
v Smižanoch.

Overovatelia uznesenia:

p. A. Orinčáková:
                                                                                         Ing. Michal Kotrady
p. J. Svetkovský:                                                                    starosta obce    


