
U z n e s e n i e
z 22. zasadnutia OZ, konaného dňa 20. 4. 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
- správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2005
- správu predsedu finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2005 

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 297/22/2006
Pridelenie 1-izbového bytu č. 6/1 v 18 b.j. p. Štefanovi Remiašovi, bytom Staničná 2, Smižany. /
Doporučené soc. komisiou a OR/.
Nájomnú zmluvu na dobu troch rokov uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 298/22/2006
Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku zamestnancov obce. 

Uznesenie č. 299/22/2006
Kapitálový výdavok na realizáciu lapača tukov a úpravu kanalizácie školskej jedálne na ul.
Komenského v sume 80 000,- Sk.

Uznesenie č. 300/22/2006
Po vykonanej kontrole ročnej účtovnej závierky audítorkou k 31. 12. 2005 a na základe
doporučenia hlavného kontrolóra obce a stanoviska predsedu finančnej komisie schvaľuje:
     a/ plnenie rozpočtu v príjmovej časti vo výške 76 936 101,15 Sk a vo výdavkovej časti vo
výške 76 031 717,38 Sk.
Zároveň schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku nasledovne:

Hlavná činnosť:
Zostatok finančných prostriedkov na účte k 31. 12. 2005 je 904 383,77 Sk, ktoré budú prevedené
do rezervného fondu v r. 2006.

Hospodárska činnosť:
Zisk vo výške 91 938,39 Sk preúčtovať na účet nerozdeleného zisku – straty.

     b/ bilanciu aktív a pasív vo výške 303 098 000,- Sk
     c/ prehľad o stave a vývoji dlhu
         - úver zo ŠFRB – 11 396 135,81 Sk
         -  bankový úver -   2 011 668,- Sk
     d/ údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
         - náklady – 11 834 209,49 Sk
         - výnosy -  11 926 147,88 Sk
Celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
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Uznesenie č. 301/22/2006
Priority investičných akcií v obci:
- Nové stavby: nájomné byty nižšieho štandardu 16 b.j.
- Inžinierske siete: v priemyselnom parku, v rómskej osade k 16 b.j.
- tribúna, kultúrny dom, Kaštieľ, strecha ZUŠ   
- komunikácie: Lipová, Brezová, Brusník, Rázusova, Nová, Mlynská, Maša
- chodníky: Iliašovská, Zelená, Staničná, Rázusova
s tým, že budú uprednostnené opravy povrchov komunikácií.

Uznesenie č. 302/22/2006
Odpredaj pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/146
o výmere 169 m2 v celkovej sume 100 555,- Sk pre Máriu Vodžákovú, bytom Štúrova 17,
Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
Zároveň ruší uznesenie č. 175/14/2004.

Uznesenie č. 303/22/2006
Odpredaj pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/153
o výmere 169 m2 v celkovej sume 100 555,- Sk pre Petra Krendželáka, bytom Za kaštieľom 1/12,
Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 304/22/2006
Odpredaj pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/154
o výmere 169 m2 v celkovej sume 100 555,- Sk pre Petra Gotscha, bytom Nálepkova 7, Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 305/22/2006
Odpredaj pozemku na Smižianskej Maši podľa GP č. 17/2006 parc. č. 2230/135 o výmere 9 m2
v celkovej sume 5 355,- Sk pre Ing. Jozefa Onderuša, bytom Tomášovská 32, Smižany.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 306/22/2006
Od 1. 4. 2006 plat zástupcovi starostu obce 28 300,- Sk, príspevok za riadenie je vo výške 
8 % t.j. 2 300,- Sk. Celková výška platu predstavuje čiastku 30 600,- Sk.

Uznesenie č. 307/22/2006
Z rezervného fondu obce vyčleniť sumu 203 022,41 Sk na kapitálové výdavky pre ZŠ
Komenského ul., Smižany na rok 2006.

C. OZ ukladá:
Uznesenie č. 308/22/2006
Obecnému úradu riešiť dopravnú situáciu na ul. Slovenského raja podľa pripomienok občanov.
Vyčistiť cestu Slovenského raja v termíne do 30. 4. 2006.
Zvolať zainteresované inštitúcie a občanov na rokovanie.
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Uznesenie č. 309/22/2006
Hlavnému kontrolórovi obce pripraviť presné členenie pohľadávok so špecifikáciou daní
a poplatkov s návrhom na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok.

                                                                                                        Ing. Michal Kotrady
Overovatelia uznesenia:                                                                      starosta obce      

p. A. Orinčáková:

p. F. Nálepka:


