
U z n e s e n i e
zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 27. júna 2007 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
- vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k čerpaniu úveru

B. OZ schvaľuje:

UZNESENIE   č. 47/4/2007  
 Na základe výberového konania a v súlade s § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a čl. 2 písm. c VZN č. 64 o obecnej polícii na 
návrh starostu obce vymenúva náčelníka obecnej polície v Smižanoch 
- Mgr. Ing. Ján Prostejovský.
Pracovnú zmluvu od 1. 7. 2007 uzavrie starosta obce.

UZNESENIE   č. 48/4/2007  
Pridelenie dvojizbového obecného nájomného bytu č. 7 na ul. Pavla Suržina 3 pre p. Viktora 
Sekulu, bytom Smižany.
Nájomnú zmluvu na dobu troch rokov uzavrie starosta obce s platnosťou od 1. 7. 2007. 
Náhradníkom na pridelenie dvojizbového nájomného bytu je p. Ľubomír Grečko, bytom 
Smižany Nábrežná 62.

UZNESENIE   č. 49/4/2007  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 65 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe 
realizácie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele.

UZNESENIE   č. 50/4/2007  
Dodatok č. 1 k VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
poriadku a zelene.

UZNESENIE   č. 51/4/2007  
Zmenu uznesenia č. 44/3/2007 rozpočtovým opatrením č. 1/2007 - presun rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 
výdavky a to:

- z podpoložky rozpočtu   01116  611 – mzdy správa
- na podpoložku rozpočtu 01116  637026 – odmeny poslancom
v celkovej sume  118 000,- Sk.

UZNESENIE Č.   52/4/2007  
rozpočtové opatrenie č. 2/2007 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:

1. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky a to:

- z podpoložky rozpočtu  08209 632003  - Internet
- na podpoložku rozpočtu 08205 633001 – Interierové vybavenie
v celkovej sume 6 000,- Sk
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2. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky a to:

- z podpoložky rozpočtu 08205 633006 – Všeobecný materiál – 5 tis. Sk
- z podpoložky rozpočtu 08205 633009 –  Knihy, časopisy,      – 6 tis. Sk
- na podpoložku rozpočtu 08205 633002 – Výpočtová technika – 11 tis. Sk

3. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky a to:

- z podpoložky rozpočtu 0310 611 –  mzdy, platy, odmeny  – 384 tis. Sk
- na podpoložku rozpočtu 01116 611 – mzdy, platy, odmeny    – 100 tis. Sk
- na podpoložku rozpočtu 0510 642001 – príspevok na separ. zber – 24 tis. Sk
- na podpoložku rozpočtu 0912 717001 – realizácia nových stavieb ZŠ  – 260 tis. Sk

UZNESENIE Č. 53/4/2007
rozpočtové opatrenie č. 3/2007 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov a to:

1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 311 – Granty – sponzorské príjmy  48 000,- Sk
    - zvýšenie výdavkov:
        - na podpoložke rozpočtu 0860 633016 – reprezentačné   –  14 000,- Sk
        - na podpoložke rozpočtu 0820 637027 – odmeny mimo prac. pomer  - 5 000,- Sk
        - na podpoložke rozpočtu 09122 633006 – všeobecný materiál  - 29 000,- Sk 

v celkovej sume 48 000  Sk

2.  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 211004 iné príjmy z podnikania v sume 
      770 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0620 717002 – rekonštrukcia a 

             modernizácia v kotolni – 770 tis. Sk   

3. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 453 – Zostatok prostr. predch. roka - 392 tis. Sk 
    - zvýšenie výdavkov:
        - na podpoložke rozpočtu 0912  630 – tovary a služby   –  367 000,- Sk

  - na podpoložke rozpočtu 01116 633001-interierové vybavenie 4 000,- Sk
  - na podpoložke rozpočtu 01116 633002-výpočtová technika 21 000,- Sk 

4.  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 513 002 – Bankové úvery dlhodobé- 10 mil.Sk 
    - zvýšenie výdavkov:
        - na podpoložke rozpočtu 4512 717002 – rekonštrukcie a modernizácie  - 1 000 000,- Sk
        - na podpoložke rozpočtu 0610 717001 – stavby na bývanie  - 600 000,- Sk
        - na podpoložke rozpočtu 0810 717001 – realizácia nových stavieb 7 mil. Sk (tribúna)
        - na podpoložke rozpočtu 01116 716 – projektová dokumentácia – 167 000,- Sk 
        - na podpoložke rozpočtu 0820 717002 – rekonštrukcia KD – 1 233 000,- Sk
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  v celkovej sume 10mil. Sk.

5. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov v položke 312002 03 – na prenesený výkon štátnej správy – 48 000,- Sk
    - zvýšenie výdavkov v podpoložke 01116 713004 – nákup strojov, prístrojov – 48 000,- Sk 
 
6. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov v položke 321 – Granty pre knižnicu –  25 000,- Sk
    - zvýšenie výdavkov v podpoložke 08205 633009 - nákup kníh – 25 000,- Sk 
  
7. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
      - zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 111003 – výnos dane pre samosprávu ako doplatok 
           za predchádzajúci rok v sume 412 000,- Sk
      - zvýšenie výdavkov:
        - na podpoložke rozpočtu 0170 651 – úroky z úveru   –  179 000,- Sk
        - na podpoložke rozpočtu 0170 821 – splátky úveru   -   233 000,- Sk     
  
UZNESENIE Č. 54/4/2007
rozpočtové opatrenie č. 4/2007 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:

- z podpoložky rozpočtu   0320  633010 – pracovný odev
- na podpoložku rozpočtu 0320  633007 – špeciálny materiál
v celkovej sume  50 000,- Sk

 
UZNESENIE Č. 55/4/2007
Výška nájomného na základe § 5 Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 
z 23. 12. 2004 č. V – 1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v nájomných bytoch 
nižšieho štandardu
2 %  z nákladov 205 284,- Sk
Nájom na 1 m2 podlahovej plochy 215,20 Sk
Nájom za byt 59,57 m2 ročne 12 820,- Sk; mesačne 1 068,-  Sk
Nájom za byt 59,67 m2 ročne 12 840,- Sk; mesačne 1 070,- Sk

Prenajímateľ (Obec Smižany) dá výpoveď nájomcovi, keď nemá zaplatené nájomné najmenej 
za 3 mesiace a výpovedná lehota je trojmesačná.
Finančná zábezpeka na nájomný byt nižšieho štandardu je stanovená vo výške 10.000,- Sk 
a nájomca ju musí zaplatiť na účet obce pred podpísaním nájomnej zmluvy. Finančná 
zábezpeka sa nebude pri vrátení úročiť.   
Obec bude osobitným príjemcom príspevku na bývanie občanom, ktorí budú vybraní ako 
nájomcovia.

UZNESENIE Č. 56/4/2007
Nájomcov do nájomných bytov nižšieho štandardu v tomto poradí:
1. Roman Pitule Štrkovec 6 Smižany
2. Viera Šarišská Rybníky 2/844 Smižany
3. Ján Šarišský Hornádska 4 Smižany
4. Milada Durstinová Vrbová 9 Smižany
5. Svetlana Šarišská Hornádska 4 Smižany
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6. Bc. Ján Mika Mladosť 8 Medzev
7. Dušan Zeman Bystrá 16 Smižany
8. Anna Šarišská Zelená 115 Smižany
9. Emília Bagárová Zelená 19 Smižany
10.Roman Bagár Zelená 130 Smižany
11.Adam Pecha Za mostom 4 Smižany
12.Roman Kroščen Bystrá 10 Smižany
13.Irena Čonková Štrkovec 15 Smižany
14.Sergej Horváth Hornádska 5 Smižany
15.Nataša Kokyová Zelená 49 Smižany
16.Mária Šarišská Zelená 18 Smižany 

Náhradníkov do nájomných bytov nižšieho štandardu:
1.Zuzana Šarišská Zelená 123/608 Smižany
2. Monika Holubová Vrbová 7 Smižany
3. František Boženiak Zelená 91 Smižany
4. Peter Šarišský Hornádska 9 Smižany
5. Jana Šarišská Za mostom 2 Smižany

Pred podpísaním nájomnej zmluvy musí mať nájomca vyrovnané všetky pohľadávky voči 
obci Smižany.
Nájomné zmluvy po kolaudácii nájomných bytov nižšieho štandardu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE Č. 57/4/2007
OZ schvaľuje zníženie počtu pedagogických pracovníkov v predškolskom zariadení - MŠ na 
Ružovej  ul.  z 12  na  10.  Dôvodom  je  pokles  prihlásených  detí  na  šk.  rok  2007/2008 
a v súvislosti s tým redukcia počtu tried v MŠ na Ružovej ul. zo 6 tried na 5. 

UZNESENIE Č. 58/4/2007
Predaj pozemku parc.  č. 1697/10 o výmere 405 m2 (namiesto pozemku parc.  č.  1697/123 
o výmere 420 m2, ktorý je stále vo vlastníctve obce), pre Ondreja Kokyho, bytom Rybníky 
17,  Smižany.  Finančný rozdiel  1 785,-  Sk vyplývajúci  z rozdielnych výmer pozemkov mu 
bude vrátený. OZ zároveň ruší uznesenie č. 224/17/2005.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE Č. 59/4/2007
Uzavretie  zmieru  na  základe  návrhu  o zrušení  duplicitného  vlastníctva  pozemkov  medzi 
Obcou Smižany a Andreou Uharčekovou, trvale bytom F. Urbánka 2520/75, Spišská Nová 
Ves. Obe strany sa dohodli, že výlučnou vlastníčkou časti parcely č. KN-C 2252/8 (zast. pl.) 
o výmere 128 m2, tvoriaceho podľa GP č. 243 3604 – 005 – 86 diel 11, uvedenej v LV č. 1 
obce Smižany,  je Andrea Uharčeková. 

UZNESENIE Č. 60/4/2007
Uzavretie zmieru medzi Obcou Smižany a ZVL, pozemkovým spoločenstvom Smižany na 
základe návrhu o zrušení duplicitného vlastníctva pozemku  parc. č. KN-C 2088/6 (zast. pl.) 
o výmere 15 m2, ktorá sa nachádza na LV č. 1 Obce Smižany aj na LV č. 2318 Združenia 
vlastníkov lesa, ako časť parcely 2088/6 (zast. pl.) o celkovej výmere 180 m2 z toho diel 1 
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o výmere 15 m2. Obe strany sa dohodli, že podielovými spoluvlastníkmi sú spoluvlastníci 
uvedení v LV č. 2318, a to v podieloch podľa LV č. 2318.

UZNESENIE Č. 61/4/2007
Zámennú zmluvu medzi obcou Smižany a ZVL. Predmetom zámennej zmluvy sú pozemky vo 
vlastníctve Obce Smižany na LV č. 1 a to časť pozemku p.č. KN-C 2088/7 o výmere 93 m2, 
2252/7 o výmere 140 m2, 2252/9 o výmere 238 m2, dohromady v hodnote 2 000,- Sk. Druh 
pozemkov je zastavaná plocha. Tieto pozemky sa zamenia za pozemok vo vlastníctve ZVL na 
LV č. 2318, a to p. č. KN-E 1884 –TTP o výmere 1329 m2 v celosti v hodnote 2 000,- Sk.  
Zámennú zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE Č. 62/4/2007
Zámenu pozemkov medzi Obcou Smižany a PD „Čingov“ Smižany. Ide  o  parcelu č. C-KN 
2435  /zast. pl./ o výmere  2540 m2   podľa GP č. 13/2007 vo vlastníctve PD Čingov, ktorú dá 
PD Čingov na zámenu v prospech Obce Smižany v cene 243,61 Sk/m2, celkom 618 769,40 
Sk.  Predmetná  parcela  bude  doplnená  k ostatným  zameneným  pozemkom  zo  zmluvy  č. 
26/2006. Táto zámena sa uskutoční formou dodatku k zámennej zmluve č. 26/2006, pričom 
uznesenie OZ č. 350/27/2006 nebude zrušené. 
Dodatok k zámennej zmluve uzavrie starosta obce.

UZNESENIE Č. 63/4/2007
Platový poriadok odmeňovania zamestnancov Obce Smižany
Platový poriadok nadobúda účinnosť od 1. 7. 2007.

UZNESENIE Č. 64/4/2007
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Smižany za II. polrok 2007.

UZNESENIE Č. 65/4/2007
Realizáciu výmeny okenných výplní a dverí v MŠ na ul. Ružovej a Zelenej v plnom rozsahu 
podľa cenovej ponuky vybratého dodávateľa. Cenový rozdiel, ktorý nebude možné uhradiť 
z rozpočtu roku 2007, bude zahrnutý do rozpočtu na rok 2008.
S vybratým dodávateľom v zmysle tohto uznesenia uzavrie starosta obce dodatok k zmluve 
o dielo.

UZNESENIE Č. 66/4/2007
Zmenu výšky nájomného od 1. 7. 2007 pre p. Jozefa Orinčáka za prenájom nebytových 
priestorov na skladovanie tovaru na ul. Tatranskej súp. č. 305 na 1 000,- Sk mesačne /po 
odpočítaní určených nákladov na technické zhodnotenie v sume 484,- Sk mesačne/.
Dodatok k zmluve uzavrie starosta obce.

Overovatelia uznesenia:

p. A. Orinčáková:
                                                                                           Ing. Michal Kotrady        
p. F. Nálepka:                                                                          starosta  
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