
U z n e s e n i e
z 21. zasadnutia OZ, konaného dňa 9. 2. 2006 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 r. 2005
- informáciu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2005

B. OZ konštatuje:
- zloženie sľubu poslanca OZ p. Mgr. Michala Bartoša, ktorý nastúpil ako náhradník v zmysle
§ 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov.

C. OZ odvoláva:

Uznesenie č. 281/21/2006
člena komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport Mgr. Miroslavu Szitovú

D. OZ volí:

Uznesenie č. 282/21/2006
1. Mgr. Miroslavu Szitovú za predsedu komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a 
    šport
2. Mgr. Michala Bartoša za člena komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávania, pre mládež a šport 
3. p. Jolanu Szitovú, p. Mikuláša Dopiráka, p. Teréziu Marekovú, Magdalénu Rychtarčíkovú
    za prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi

E. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 283/21/2006
p. Jolanu Szitovú, p. Mikuláša Dopiráka, p. Teréziu Marekovú, p.Magdalénu Rychtarčíkovú
za prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi

Uznesenie č. 284/21/2006
Predloženú štúdiu rekonštrukcie „Kaštieľa“ vypracovanú Ing. arch. Pastiranom, Spišská Nová
Ves.

Uznesenie č. 285/21/2006
Povodňový plán obce Smižany. 

Uznesenie č. 286/21/2006
Urbanistickú štúdiu priemyselného ekoparku v Smižanoch spracovanú Ing. arch. Burákom /
ATRIUM Košice/.



Uznesenie č. 287/21/2006
V zmysle zákona NR SR č. 253/94 Z.z. § 5 ods. 1 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11 ods. 4 písm. i/ vyplácanie
zálohových odmien starostovi a zástupcovi starostu vo výške 20 % základného platu
štvrťročne pre rok 2006.

Uznesenie č. 288/21/2006
Čerpanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov – z rozpočtu obce na výstavbu
nájomných bytových domov s nižším štandardom – 16 b.j. a technickú vybavenosť – verejný
vodovod, verejnú kanalizáciu a obslužnú prístupovú komunikáciu k bytovým domom
v následovnej výške:
- nájomné bytové domy: 2 052 790,- Sk
- tech. vybavenosť k bytovým domom:    337 443,- Sk

Uznesenie č. 289/21/2006
Vysporiadanie pozemku podľa GP č. 33/2005 pre TJ Slovan Smižany diel „5“ o výmere 7 m2
a diel „1“ o výmere 14 m2 v cene 1,- Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 290/21/2006
Predaj pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/151
o výmere 169 m2 v cene 100 555,- Sk s DPH pre Ivana Hajka, bytom Pribinova 15, Smižany.
Zároveň ruší uznesenie č. 227/17/2005.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 291/21/2006
Predaj pozemku v priemyselnej zóne parc. č. 1820/22 o výmere 14 542 m2 v k.ú. Smižany pre
firmu FSNV Mlynská 39, Spišská Nová Ves v cene 100,- Sk/m2 + DHP 19 %.
Zároveň ruší uznesenie č. 232/17/2005.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 292/21/2006
Výkup pozemkov na priemyselnú zónu v k.ú. Smižany a to parc. č.
1768/1 o výmere 4 185 m2
1768/2       „ 4 185 m2
1768/3       „ 2 093 m2
1820/9       „ 6 157 m2
1805       „ 3 715 m2
1804/4       „ 7 304 m2
1804/3       „ 3 653 m2
1804/2       „ 3 653 m2
1804/1       „ 7 305 m2
1801/4       „  7 503 m2
1801/3       „ 7 503 m2
1801/5       „ 7 502 m2
1801/2       „ 7 502 m2
1801/1       „ 7 503 m2
                                              79 763 m2 x 100 = 7 976 300,- Sk
Kúpne zmluvy uzavrie starosta obce.
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Uznesenie č. 293/21/2006
Bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany, pozostávajúceho z budovy
zapísanej v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 ako školské dielne s.č. 1162 postavené na
parcele č. 688/4 o výmere 224 m2 do užívania nehnuteľnosti pre ZŠ Komenského ul. č. 3
Smižany, ako rozpočtovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou od 1. 1. 2002.
Nadobúdacia hodnota prevádzanej nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 24/2005
zo dňa 31. 10. 2005 je:
- školské dielne s.č. 1162 716 520,98 Sk
- vonkajšie úpravy         7 719,55 Sk
  Spolu všeobecná hodnota: 724 240,53 Sk
  Spolu zaokrúhlene: 725 000,00 Sk 

Prevod sa realizuje k 1. 1. 2006.
Zmluvu o prevode správy podpíše starosta obce.

Uznesenie č. 294/21/2006
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena na objekt ZUŠ Dezidera Štraucha s.č. 2 na parc. č.
309/1 v k.ú. Smižany, pozostávajúce z povinnosti obdarovaného využívať objekt školy iba pre
rozvoj vzdelávania predovšetkým na získanie kvalifikácie v mimoškolských nepovinných
predmetoch, najmä umeleckých, výučbu cudzích jazykov a na záujmové činnosti pre detí
a mládež takého zamerania, ktoré je morálne nezávadné a pre mládež vhodné a zo záväzku
obdarovaného nepreviesť objekt na iný subjekt, zabezpečovať prevádzku objektu
a zabezpečiť, aby členom školskej rady pri ZUŠ bol zástupca Nadácie Dezidera Slavoja,
pričom zástupcu navrhne uvedená nadácia.
Uvedené vecné bremeno je zriadené bezplatne.

F. OZ ukladá:

Uznesenie č. 295/21/2006
Predložiť správu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených hlavným
kontrolórom, ktoré sú špecifikované v „Správe hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej
činnosti za II. polrok 2005.“

Uznesenie č. 296/21/2006
Pri uzatváraní kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v priemyselnej zóne zapracovať okrem
ceny pozemku aj náklady na ich zameranie a prislúchajúce činnosti v maximálnej možnej
miere a blokádu predaja pozemku tretej osobe. Pri predaji pozemku tretej osobe doplatí
kupujúci cenu 500,- Sk/m2.  

                                                                                            Ing. Michal Kotrady
                                                                                                   starosta obce

Overovatelia uznesenia:

Mgr. M. Szitová:

p. A. Blašková 


