
U z n e s e n i e
z     27. zasadnutia OZ, konaného dňa 30. 11. 2006 v Smižanoch  

A. OZ berie na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
- informáciu o plnení rozpočtu obce za III. štvrťrok 2006
- návrh rozpočtu obce na rok 2007 - 2009

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 344/27/2006
VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene.

Uznesenie č. 345/27/2006
VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Smižany.

Uznesenie č. 346/27/2006
VZN č. 62 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany.

Uznesenie č. 347/27/2006
VZN č. 63 o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Uznesenie č. 348/27/2006
Registratúrny poriadok a registratúrny plán obecného úradu.

Uznesenie č. 349/27/2006
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2007.

Uznesenie č. 350/27/2006
Zámenu pozemkov medzi Obcou Smižany a PD Čingov Smižany v k.ú. obce Smižany a to:
č. 1    parc. č. 1360/4 7996 1/1 zast. pl.
č. 1    parc. č. 1360/8 651 1/1 zast. pl.
č. 1    parc. č. 1360/6 600 1/1 zast. pl.
č. 1   parc. č. 1360/3 10785 1/1 zast. pl.
č. 1   parc. č 1360/9 3380 1/1 zast. pl.
č. 1   parc. č. 220/3 3072 1/1 zast. pl.
č. 1   parc. č. 211/16 1682 1/1 zast. pl.
č. 1   parc. č.. 220/4               5539               1/1       zast. pl.
vo vlastníctve obce Smižany

za

č. 134  parc. č. 1722/2 994   m2 zast.pl.               1/1
č. 134  parc. č. 1722/3 1920 m2 ost. pl.               1/1
č. 134  parc. č. 1722/4 2642 m2 ost. pl.    1/1
č. 134  parc. č. 1722/5 3442 m2 ost. pl.               1/1
č. 134 parc. č. 1720/85 4212 m2 ost. pl.               1/1
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č. 134 parc. č. 1720/24 8745 m2 ost.pl.               1/1
č. 134 parc. č. 1722/1 2568 m2 ost. pl.               1/1

LV č. 2049 v k. ú. Smižany v podiele 4/12-in a to parc.č. 1805  o výmere 3715 m2 vedená ako 
orná pôda  

LV č. 1047 v k. ú. Smižany v podiele 2/9-in a to parc. č. 1854/1 o výmere 3765 m2 vedená ako 
orná pôda

LV č. 372 v k. ú. Smižany v podiele 2/56-in a to parc. č. 1854/2 o výmere 3766 m2 vedená ako 
orná pôda 

LV č. 3158 v k. ú. Smižany v podiele 2/3-in a to parc. č. 1777/1 o výmere 3959 m2 vedená ako 
orná pôda

LV č. 3238 v k. ú. Smižany v podiele 3/6-in a to parc. č. 1768/2 o výmere 4185 m2 vedená ako 
orná pôda

LV č. 301 v k. ú. Smižany v podiele 1/24-iny a to parc. č. 1768/7 o výmere 2093 m2 vedená 
ako orná pôda

LV č. 371 v k. ú. Smižany v podiele 3/112-in a to parc. č. 1785/1 o výmere 3641 m2 vedená 
ako orná pôda

LV č. 2983 v k. ú. Smižany v podiele 9/56-in a to parc. č. 1804/2 o výmere 3653 m2 vedená 
ako orná pôda

LV č. 650 v k. ú. Smižany v podiele 4/20-iny a to parc. č. 1804/3 o výmere 3653 m2 vedená 
ako orná pôda

LV č. 340 v k. ú. Smižany v podiele 1/5-iny a to parc. č. 1855/3 o výmere 1485 m2 vedená ako 
orná pôda a parc. č. 1855/4 o výmere 1486 m2 vedená ako orná pôda    

vo vlastníctve PD Čingov Smižany

     Cenový rozdiel činí 17 136.-Sk slovom: sedemnásťtisícstotridsaťšesť slovenských korún 
/100,- Sk/m2 + DPH/.  Zámennú zmluvu uzavrie starosta obce. 
OZ zároveň ruší uznesenie č. 335/26/2006.

Uznesenie č. 351/27/2006 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve pre firmu NOVES OKNÁ s.r.o., Radlinského ul., Spišská 
Nová Ves, na parc. č. 1820/24 o výmere 30 806 m2 v celkovej sume 3 665 914,- Sk 
v priemyselnej zóne. Do zmluvy bude zapracovaný článok, ktorý zaručí zvýšenie predajnej 
ceny pozemkov v prípade zvýšenia ich výkupnej ceny. 
Zmluvu o budúcej zmluve uzavrie starosta obce.

Uznesenie č. 352/27/2006
Preschválenie rozpočtu obce za rok 2006 podľa jednotlivých položiek v príjmovej časti zo 
79 736 tis. Sk na 94 287 040,- Sk, vo výdavkovej časti zo 79 736 tis. Sk na 87 671 340,- Sk 
Sk.
Výdavková časť pozostáva z rozpočtu obce vo výške 59 576 200,- Sk a rozpočtu ZŠ 
Komenského ul. vo výške 28 095 140,- Sk.
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Uznesenie č. 353/27/2006
V zmysle VZN č. 39/2001 obnovenie nájomných zmlúv pre nájomníkov v obecných 
nájomných bytoch v 18 b.j. na obdobie 3 rokov od 1. 12. 2006 do 30. 11. 2009.
Jedná sa o týchto užívateľov:
vchod č. 8:   Bigošová Viktória
                      Babík František
                      Polomský Ondrej
                      Potempa Jozef
                      Bandžuchová Jana
                      Kapsdorfer Celestín

vchod č. 7:   Hancová Anna
                      Holíčková Renáta
                      Gengeľ Dušan
                      Mikulová Dana
                      Morihlatko Ján

vchod č. 6   Bendík Roman
                    Marci Ján
                    Bajtoš Tomáš
                    Mgr. Grečko Milan
                    Novotný František

Uznesenie č. 354/27/2006
Vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce podľa predloženého návrhu 
inventarizačnej komisie Základnej školy na Komenského ul. 3, v Smižanoch
v celkovej hodnote 362 112,26 Sk
- drobný hmotný majetok /nad 500,- Sk/   64 717,41 Sk
- DHM UP /nad 500,- Sk/ 156 986,40 Sk
- DHM DP /do 500,- Sk/   33 429,27 Sk
- DHM UP /do 500,- Sk/ 106 979,18 Sk

a vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce v Školskej jedálni pri ZŠ, 
Komenského ul. 3, Smižany
v celkovej hodnote 28 513,10 Sk
- drobný hmotný majetok /nad 500,- Sk/ 11 550,- Sk
- drobný nehmotný majetok /do 500,- Sk/ 14 136,10 Sk
- DHM BOO /do 500,- Sk/   2 827,- Sk

Uznesenie č. 355/27/2006
Príspevok Obce Smižany – člena SEZO-Spiš, združenia obcí vo výške 4,- Sk na 1 obyvateľa, 
ako spoluúčasť k poskytnutej dotácií na financovanie projektu SEZO, v zmysle článku IV. 
ods. 11 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 843/06/30.
Celková výška príspevku 31 388,- Sk. 
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Uznesenie č. 356/27/2006
- Odmenu starostovi obce a zástupcovi starostu vo výške 20 % za IV. Q.
- Odmenu zamestnancom OcÚ vo výške 92 000,- Sk.
- Odmenu občanom, ktorí pracovali v jednotlivých odborných komisiách vo výške 1 000,- Sk. 
   Predsedovia komisií majú kompetenciu prerozdeliť odmeny medzi občanov podľa zásluh.
- Odmenu poslancom OZ okrem zástupcu starostu vo výške 1 000,- Sk na jeden rok, t.j. 
   4 000,- Sk na jedného poslanca za trvanie poslaneckého mandátu počas celého funkčného 
   obdobia. 
- Odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 10 000,- Sk.

Uznesenie č. 357/27/2006
Použitie finančných prostriedkov z predaja majetku obce pre VSE vo výške 636 266,- Sk na 
financovanie investičnej akcie v obci „Výstavba tribúny pre 300 divákov“.
Faktúry po lehote splatnosti: 0
Splácanie úveru prijatého pred r. 2003: 0

Overovatelia uznesenia:

Ing. Š. Zekucia:                                                                           Ing. Michal Kotrady 
                                                                                                          starosta obce
p. Š. Bartoš:


