
                                                               U z n e s e n i e
                                 zo 6. zasadnutia OZ, konaného dňa 25. októbra 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  
- zloženie slávnostného sľubu náčelníka a príslušníkov obecnej polície

B) OZ schvaľuje:

UZNESENIE č. 91/6/2007           

Rozpočtové opatrenie č.  5/2007 –  povolené prekročenie výdavkov pri  dosiahnutí  vyšších 
príjmov a to:
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    zvýšenie príjmov na podpoložkách rozpočtu:

-   223001 – z predaja služieb – 60 000,- Sk – prefakturácia za poistenie návštevníkov  
                 Slovenského raja
-   223002 – príjem ZŠ Komenského – 371 000,- Sk
-   311 – Granty – sponzorské príjmy  55 000,- Sk
-   312002 – transfery z KŠU na školstvo – 110 000,- Sk na asistentov učiteľa
-   312002 – transfer na neštátne školské zariadenia – 913 000,- Sk
-   312002 – na prenesený výkon štátnej správy – 4 369,- Sk
-312002 – Starostlivosť o vojnové hroby -  1 967,- Sk  

Spolu zvýšenie bežných príjmov  1 515 336,- Sk 

    - zvýšenie výdavkov:       
-na podpoložke rozpočtu 0473 637015 – poistné návštevníkov Slov.raj  - 60 000,- Sk 
-na podpoložke rozpočtu 0912 717001 – výstavba ihriska – 371 000,- Sk
-na podpoložke rozpočtu 0820 637004 – všeobecné služby – 55 000,- Sk
-na podpoložke rozpočtu 0912 611       - transfer ZŠ Komenského 110 000,- Sk
-na podpoložke rozpočtu 09501 642     – transfer ŠSZČ pri ZŠ Povýšenia sv.kríža 
                                                                      913 000,- Sk
-na podpoložke rozpočtu 0620 637004 – všeob.služby v obci 4 369,- Sk
-na podpoložke rozpočtu 0620 637004 – všeob.služby v obci  1 967,- Sk
–Spolu zvýšenie bežných výdavkov 1 515 336,- Sk

 

2.  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov – kapitálové a to:
-zvýšenie príjmov

-  na podpoložke rozpočtu 23102 príjmy z predaja bytov - v sume 51000,- Sk
      -  na podpoložke rozpočtu 322001 – dotácia na rekonštrukciu obecného rozhlasu -  
          v sume 395 000,- Sk
      -  na podpoložke rozpočtu 322002 – dotácia na viacúčelové ihrisko v sume –



          1 000 000,- Sk
       Spolu zvýšenie kapitálových príjmov  1 446 000,- Sk 
  

-zvýšenie výdavkov:
-  na podpoložke rozpočtu 08209 717002 – rekonštrukcia a  modernizácia    
   obecného  rozhlasu  446 000,- Sk
-  na podpoložke rozpočtu 0912 717001 – výstavba viacúčelového ihriska -
   1 000 000,- Sk
–  Spolu zvýšenie kapitálových výdavkov 1 446 000,- Sk

3. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
-zvýšenie príjmov – príjmové finančné operácie -  na podpoložke rozpočtu 411007 –  
            splátky poskytnutých návratných  výpomoci – 100 000,- Sk
-zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0912  717001 – výstavba viacúčelového  

ihriska – 100 000,- Sk

UZNESENIE č. 92/6/2007

Rozpočtové opatrenie č. 6/2007 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
–presuny  výdavkov – zníženie výdavkov rozpočtovej kapitoly:

- 01116 – výdavky verejnej správy o sumu 81 000,- Sk
- 0170 – transakcie verejného dlhu o sumu 76 000,- Sk
- 0310 – verejný poriadok a bezpečnosť o sumu 1 320 000,- Sk
- 04513 – správa a údržba ciest o sumu 1 379 000,- Sk
- 08203 – klubové zariadenia o sumu 15 000,- Sk
- 0860 – rekreácia, kultúra a iné nezaradené o sumu  439 000,- Sk
- 0911 – materské školy – o sumu 656 000,- Sk
- 09601 – školské jedálne – o sumu 150 000,- Sk
- 09122 – ZUŠ o sumu 541 000,- Sk
- 9501 – transfer ŠSZČ o sumu 913 000,- Sk
- 824001 – leasing o sumu 24 000,- Sk
čo je v celkovej sume  5 594 000,- Sk

presuny výdavkov – zvýšenie výdavkov v rozpočtovej kapitole:
- 0473 – cestovný ruch o sumu 439 000,- Sk (účtovný prevod z položky 0860)
- 0510 – nakladanie s odpadmi o sumu 351 000,- Sk
- 0620 – rozvoj obce o sumu 149 164,- Sk
- 0630 – zásobovanie vodou o sumu 24 000,- Sk (vodovod v obci)
- 0810 – Rekreačné a športové služby o sumu 52 000,- Sk (zahrňuje odmenu za úspešný  
               projekt viacúčelové ihrisko v sume 30 000,- Sk)
- 0820 – kultúrne služby o sumu 44 000,- Sk
- 08209 – ostatné kult. služby (internet, rozhlas) – o sumu 22 000,- Sk
- 0840 – Náboženské a iné spoloč. služby o sumu 30 000,- Sk
- 10202 – Staroba – opatrovateľská služba o sumu 160 000,- Sk
- 09601 – Transfer ŠJ Komenského – o sumu 19 000,- Sk na odchodné
- kapitálové výdavky o sumu 4 303 836,- Sk

     čo je v celkovej sume  5 594 000,- Sk



    Presuny v položkách  jednotlivých kapitol tvoria prílohu návrhu na rozpočtové opatrenie.

UZNESENIE č. 93/6/2007

Pridelenie  nájomného  bytu  č.  8  nižšieho  štandardu  na  ulici  Rybníky  22,  po  doporučení 
sociálnej  a bytovej  komisie  a obecnej  rady,  p.  Irene  Škopovej  (Čonkovej),  k termínu 
4.10.2007, vzhľadom k tomu, že p. Roman Bagár nesplnil podmienky na pridelenie bytu.
Nájomnú zmluvu uzatvorí starosta obce.

UZNESENIE č. 94/6/2007

Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu
-zabezpečenie opatrovateľskej služby pre p. Vendelína Dupčáka prijatím opatrovateľky (na 
53% úväzku – 4 hodiny denne) s platnosťou od 12.9.2007

UZNESENIE č. 95/6/2007

Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok  parcela č. 2146/44 diel 1 (zast.pl.) o výmere 10 
m2,  parc.  č.  2146/43  diel  2  (ost.pl.)o výmere  24  m2  a parc.  č.  2146/44  diel  3  (zast.pl.) 
o výmere 50 m2 odčlenených  z obecných pozemkov parc. č. 2146/12 a 2146/25 podľa GP č. 
119/99 zo dňa 11. 10. 1999, pre Ladislava Kuruca a manž. Margitu, bytom Zd. Nejedlého 
1/16, Sp. Nová Ves, v cene 500,- Sk/m2+DPH. Spolu 84 m2 v celkovej cene  49 980,- Sk. 
Zároveň ruší uznesenie č. 28/3/2007.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 96/6/2007

Predaj pozemkov na výstavbu rekreačných chát v lokalite Košiarny briežok o výmere 169 m2 
v cene 500,- Sk/m2 +DPH pre nasledovných stavebníkov:
Žiadatelia, ktorým boli OZ schválené pozemky na výstavbu chát:
1. 2037/157 -Ľudovít Vrana, bytom Iliašovská 20, Smižany
2. 2037/160 -František Nálepka, bytom Nálepkova 11/7, Smižany
3. 2037/162 -Ing. Ivan Lukáč, bytom Gorazdova 37, Spišská Nová Ves
4. 2037/159 -Silvester Morandíny ml., bytom Brusník 21, Smižany
5. 2037/158 -Jozef Cvengroš, bytom Hutnícka 3/24, Spišská Nová Ves

6.2037/161 Daniela Štencelová, Šoltésovej ¼, Spišská Nová Ves
7.2037/155 Milan Korenko, Hlavná 107, Hozelec
8.2037/156Mgr. Emil Samko,  Ďurčanského 14, Kežmarok
Parcely sú o výmere 169 m2 (zast. pl.) v cene 500,- Sk/m2 +DPH, celková cena za pozemok 
je 100 555,- Sk. Povolená zastavaná plocha chatou je 80m2. Schválení žiadatelia sú povinní 
začať s výstavbou do 1 roka od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade predaja pozemku tretej 
osobe do 10 rokov doplatí kupujúci rozdiel ceny do 1 500,- Sk/m2.
Zároveň ruší uznesenie č. 86/5/2007
Kúpne zmluvy uzavrie starosta obce.



UZNESENIE č. 97/6/2007

Pri uzatváraní kúpnych zmlúv na prevod nehnuteľností uviesť hradenie poplatkov za právne 
úkony v katastri nehnuteľností nasledovne: 
- poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva a zápis vecného bremena hradí kupujúci, 
- pri zámennej zmluve poplatky hradia kupujúci a predávajúci rovnakým dielom.

UZNESENIE č. 98/6/2007

Postup prác pri rekonštrukcii Kultúrneho domu a zároveň doporučuje v rámci rekonštrukcie 
výmenu vnútorných inštalácií v celom objekte. Súčasne schvaľuje návrh architekta o využití 
a sprevádzkovaní podkrovných priestorov pre účely folklórnej skupiny „Smižančanka“.

UZNESENIE č. 99/6/2007

VZN  obce  Smižany  č.66/2007,  ktorým  sa  vyhlasujú  zmeny  a doplnky  záväznej  časti 
Územného plánu obce Smižany.

UZNESENIE č. 100/6/2007

podľa § 26 ods.3,  § 27 ods.  3 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, na základe 
súhlasného  stanoviska  Krajského  stavebného  úradu  v Košiciach  č.  2007/00882  zo  dňa 
25.10.2007,  zmeny  a doplnky  územného  plánu  obce  Smižany  vypracované  Ing.  arch. 
Dušanom Burákom, reg. č. 0837 AA v máji 2007.
- VZN č.  66/2007 – ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu 
obce Smižany vyhlásené VZN Obce Smižany č. 40/2002 zo dňa 17.1.2002, ktorým sa menilo 
a dopĺňalo  uznesenie  č.  82/12/92  zo  dňa  13.11.1992  o vyhlásení  záväznej  časti  ÚPN-O 
Smižany.

berie na vedomie
správu o obstaraní zmien a doplnkov ÚPN-O Smižany

s ú h l a s í
s návrhom  vyhodnotenia  pripomienok  podaných  v  rámci  prerokovania  zmeny  ÚPN-O 
Smižany

u k l a d á   obecnému úradu:
a) rešpektovať územný plán v znení  doplnkov pri  posudzovaní  jednotlivých investícií 

v obce a koordinovať výstavbu tak, aby bol ÚPN dodržaný
b) sledovať aktuálnosť územného plánu
c) dohliadnuť aby boli splnené úlohy po schválení zmien a doplnkov ÚPN-O Smižany
      vyplývajúce zo stavebného zákona:

      - opatriť dokumentáciu zmien a doplnkov ÚPN-O Smižany schvaľovacou doložkou
      - zaslať dokumentáciu zmeny ÚPN-O Smižany, výpis z uznesenia a VZN na Krajský 
        stavebný úrad v Košiciach
      - zaslať registračný list na MVRR SR
      - zverejniť záväznú časť zmien a doplnkov ÚPN-O doručením dotknutým orgánom
        štátnej správy



      - zverejniť záväznú časť zmien a doplnkov ÚPN-O vyvesením na úradnej tabuli

UZNESENIE č. 101/6/2007

Poskytnutie  návratnej  finančnej  výpomoci  z   bežného účtu obce vedeného v Dexia Banka 
Slovensko, a.s.,  opakovane podľa potreby na vykrytie  prechodného nedostatku finančných 
prostriedkov  na  úseku  podnikateľskej  činnosti obce  v sume do 500 000,- Sk.
Pravidelne informovať na zasadnutiach OR, prípadne OZ o použití finančných prostriedkov 
na tento účel.

UZNESENIE č. 102/6/2007

Prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany, pozostávajúceho z budovy posilňovne, 
postavenej na parcele č. 988/8 v obstarávacej cene 1.115.467,50 Sk na ZŠ Komenského ul. 
V zmluve o prevode správy zaviazať školu na ul. Komenského sprístupniť toto zariadenie pre 
ostatné školy v obci.
Zmluvu o prevode správy uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 103/6/2007

Prevod správy hnuteľného majetku obce Smižany, pozostávajúceho z posilňovacích strojov 
a čistiaceho stroja v obstarávacej cene 149.509,01 Sk na ZŠ Komenského ul. 
Zmluvu o prevode správy uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 104/6/2007

Stravovanie dôchodcov obce v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Smižany. Súčasne musí byť splnená podmienka, že zariadenie školského stravovania pri 
stravovaní týchto osôb nevytvára zisk. Cena stravného bude určená metodickým pokynom 
starostu obce.

UZNESENIE č. 105/6/2007

Vstup  Obecnej  polície  Smižany  do  združenia  náčelníkov  obecných  a mestských  polícií 
Slovenska.

UZNESENIE č. 106/6/2007

OZ ukladá obecnému úradu posunúť vysielanie obecného rozhlasu na 17.00 hod.

UZNESENIE č. 107/6/2007

Náčelník obecnej polície bude OZ pravidelne informovať o činnosti obecnej polície.

UZNESENIE č. 108/6/2007

Od 1.1.2007 OZ schvaľuje odmeny členom OR za každé zasadnutie OR a OZ vo výške 800,- 
Sk, predsedom komisii OZ za každé zasadnutie OR vo výške 800,– Sk a poslancom OZ za 
každé zasadnutie OZ vo výške 800,- Sk.



C) Obecné zastupiteľstvo ukladá:

UZNESENIE č. 109/6/2007

Obecnému  úradu  v Smižanoch,  oddeleniu  výstavby  a životného  prostredia  zabezpečiť 
vypracovanie  štúdie  a následne  komplexné  posúdenie  variantov  preložky  štátnej  cesty 
III/53612 nasledovne:

1.) s kruhovým objazdom a smerovaním za PD Čingov Smižany
2.) s využitím podjazdu na Baniskách

Po vypracovaní štúdie zvolať stretnutie poslankyne NR SR, poslancov KSK, poslancov OZ, 
zástupcov  odboru  dopravy  a územného  plánovania  KSK,  občanov  obce  Smižany 
predovšetkým obyvateľov ulíc Záhradky, Slovenského raja, Tatranskej a projektantov.

                                                                                                  Ing. Michal Kotrady
                                                                                                          starosta obce
Overovatelia uznesenia:
                                                                                              
p. Mgr. Ľudmila Trošanová                                                         

p. Jozef Černák
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