
Uznesenie
zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 14.12.2007

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
- návrh rozpočtu obce na roky 2009-2010
- čerpanie rozpočtu obce za I.-III.Q 2007

B) OZ schvaľuje:

UZNESENIE č. 110/7/2007

 Dodatok č.1 k VZN č. 51/2004 o ochrane ovzdušia a poplatkoch sa dopĺňa a mení takto:

UZNESENIE č. 111/7/2007
VZN  č. 67 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smižany

UZNESENIE č. 112/6/2007 
VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a stavebné 
odpady

UZNESENIE č. 113/7/2007
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 a ukladá podávať správu o 
výsledku

UZNESENIE č. 114/7/2007
Prijatie úveru na kapitálové výdavky v roku 2008 vo výške 30 000 000,- Sk z Dexia Banka 
Slovensko

UZNESENIE č. 115/7/2007
Po prejednaniach v komisiách obecného zastupiteľstva, na zasadnutiach obecnej rady, po 
stanoviskách hlavného kontrolóra obce a predsedu finančnej komisie rozpočet na rok 2008 
podľa položiek v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 141 548 000,- Sk . Rozpočet na rok 
2008 je záväzný. Výdavková časť pozostáva z rozpočtu obce vo výške 109 802 000 Sk, 
rozpočtu ZŠ Komenského vo výške 29 550 000 Sk a rozpočtu neštátnych školských zariadení 
vo výške 2 196 000,-Sk

UZNESENIE č. 116/7/2007
Plán investícií pre plynovú kotolňu na rok 2008
1. Úprava ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV) – hodnota investície 1 200 000,- Sk
2. Montáž membránového bezpečnostného uzáveru BAP- hodnota investície 100 000,- Sk 

UZNESENIE č. 117/7/2007



Vstup obce do združenia Mikroregión Slovenský raj od 01.01.2008
UZNESENIE č. 118/7/2007
Predĺženie nájmu pre nájomníkov        
Garčár Ľudovít ,bytom v Smižanoch na ul. P.Suržina  3/2                  . 
Drdáková  Katarína ,bytom v Smižanoch na ul. P.Suržina 3/5                  
Dorko  Tomáš ,bytom v Smižanoch na ul. P. Suržina 3/9                   
Zmluvu o nájme na dobu troch rokov podpíše starosta obce

UZNESENIE č. 119/7/2007
Predaj pozemku parcela č. 1253/1 (zast. pl.) o výmere 126 m2 v k. ú. Smižany pre Jozefa 
Vološina, bytom Hutnícka 2679/1, Spišská Nová Ves. Žiadateľ je vlastníkom susednej parcely 
v podiele 3/32 podľa LV č. 172. Celková cena 14 994,- Sk.
Zároveň ruší uznesenie č. 81/5/2007.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 120/7/2007
Predaj pozemku pre Annu Sakovú, bytom Zelená 807/10, Smižany. Jedná sa o časť obecného 
pozemku parc.  č.  1698/4,  z ktorej  sa  odčlení  parc.  č.  1698/22 o výmere 33 m2 a parc.  č. 
1698/23 o výmere 15 m2 podľa GP č. 82/2006. Spolu 48 m2. Celková cena 5 712,- Sk
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce

UZNESENIE 121/7/2007 
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. 
Zároveň ruší uznesenie č. 102/6/2007
Zmluvu o prevode uzavrie starosta obce

C) OZ ukladá

UZNESENIE č. 122/7/2007
Oddeleniu výstavby a ŽP začať s prípravou obytnej zóny Falgevent a Podšibeň za ulicou 
Lipovou

UZNESENIE č. 123/7/2007
Oddeleniu rozvoja , cestovného ruchu a školstva zvolať stretnutie riaditeliek ZŠ, ZUŠ 
a zástupcov poslancov k zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2008/2009

                                           
                                                                                           Ing. Michal Kotrady
                                                                                                  starosta obce

Overovatelia uznesenia:

p. Alžbeta Orinčáková

p. František Nálepka 


