
Uznesenia
z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 21.2.2008

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
- čerpanie rozpočtu obce za rok 2007
- správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2007
- informáciu o maximálnych cenách mestskej verejnej dopravy od 1.3.2008

B) OZ schvaľuje:

UZNESENIE č. 124/8/2008

Dodatok č. 1 k platovému poriadku odmeňovania zamestnancov obce

UZNESENIE č. 125/8/2008

Vstup obce Smižany do záujmového združenia právnických osôb s názvom 
ZDRUŽENIE – MAŠA SMIŽANY od 18.12.2007.
Štatutárnym orgánom združenia bude riaditeľ – Ing. Miroslav Malina
Zmluvu o založení združenia podpíše starosta obce.

UZNESENIE č. 126/8/2008

Rozpočtové opatrenie č. 1/2008
. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 211004 – iné príjmy z podnikania  - 
  1 300 000,- Sk      

    - zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0620 717002 – rekonštrukcia a 
      modernizácia v kotolni – 1 300 tis. Sk  (schválené uznesením 116/7/2007)

    
2.  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
      - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 223002 – príjem ZUŠ – 167 000,- Sk
      - zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 09122 633004 – 167 000,- Sk

3. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 453 – Zostatok prostr.predch.roka- 923 000,-Sk 
    - zvýšenie výdavkov:
        -  na podpoložke rozpočtu 0912  630 – tovary a služby   –  528 000,- Sk

  -  na podpoložke rozpočtu 08209 717003 –modernizácia obecného rozhlasu 395 000,- Sk
 
4.  Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
    - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 454001 Prevod prostriedkov RF  - 934 000,- Sk



    - zvýšenie výdavkov:  
        - na podpoložke rozpočtu 09122 71300 – prevádzkové stroje pre ŠJ  434 000,- Sk 
        - na podpoložke rozpočtu 09122 717003– zateplenie ZŠ - 500 000,- Sk
 
5. Zníženie výdavkov pri dosiahnutí nižších príjmov a to:
    - zníženie príjmov v položke 312002 01 – transfer z KŠÚ na školstvo – 1 443 000,- Sk
    - zníženie výdavkov v podpoložke 09121 – transfer na ZŠ Komenského o 1443 000,- Sk 

UZNESENIE č. 127/8/200/8

Rozpočtové opatrenie č. 2/2008 - 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 položky rozpočtu 09601 – Školské jedálne v sume 6 500,- Sk
- z položky rozpočtu 09121 – Transfer na ZŠ Povýšenia Sv.kríža v sume 81 000,- Sk
- z položky rozpočtu 0620 717003 – stav.úpravy kaštieľ – v sume 746 000,- Sk
- z položky rozpočtu 09122717003-zateplenie ZŠ v sume 500 000,- Sk
- z položky rozpočtu 08209717003-rekonštrukcia obec.rozhlasu v sume 395 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0911 – Materské školy v celkovej sume  340 000,- Sk
- na položku rozpočtu 09122 – ZUŠ v celkovej sume 746 500,- Sk
- na položku rozpočtu 09122 7 – kapitálové výdavky ZUŠ v sume  642 000,- Sk

UZNESENIE č. 128/8/2008

Rozpočtové opatrenie č. 3/2008 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:

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

- z položky rozpočtu 04512 717001 – realizácia nových stavieb cesty priem. zóna 
      550 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0620 644001 – transfer na MHD v celkovej sume 550 000,- Sk

UZNESENIE č. 129/8/2008

Predaj  pozemku parcela č.  2037/96 (zast.  pl.)  o výmere 164 m2 v k.  ú.  Smižany,  lokalita 
Košiarny briežok pre Ing. Zdenku Kollárovú, bytom Trieda 1. mája 2317/20, Spišská Nová 
Ves, ktorá je vlastníčkou rekreačnej chaty na predmetnej parcele. Cena pozemku 500,- Sk/m2 
+DPH, celkom 97 580,- Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.



UZNESENIE č. 130/8/2008
Predaj pozemku v priemyselnej zóne Mlynská ulica, parc. č. 1677/113 o výmere 320 m2 pre 
Andreja Šoltýsa, bytom Za kaštieľom 1325/3, Smižany podľa GP č. 87/2006, v cene 140,- 
Sk/m2 +DPH. Celková cena 53 312,- Sk

UZNESENIE č. 131/8/2008

Zmluvu o uzavretí  budúcej  kúpnej zmluvy pre firmu Pavol Baluch, Trieda 1.  mája 61/31, 
Spišská  Nová  Ves.  Firma  podniká  v oblasti  stolárstva.  Predmetom  zmluvy  bude  predaj 
pozemku  v Priemyselnom  parku  Smižany  v lokalite  JAMA  o výmere  350  m2  (parcela 
a výmera bude špecifikovaná po vyhotovení GP). 
Predmetom  zmluvy  bude  aj  vzťah  v oblasti  podnikateľského  zámeru  podnikateľa 
v priemyselnom parku t. j. podnikateľský zámer, preukázanie finančného zabezpečenia PZ, 
zabezpečenie  záväzkov podnikateľa  na  obstaranie  investície  a jej  výšky v PP,  záväzok na 
vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach a ich udržanie najmenej po dobu 5 rokov 
od začatia prevádzky.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 132/8/2008

Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pre obchodnú spoločnosť AST – Ing. Sergej Špak, 
s.r.o.,  Odborárov  49,  Spišská  Nová  Ves.  Predmetom  zmluvy  bude  predaj  pozemku 
v Priemyselnom parku Smižany v lokalite JAMA o výmere cca 6000 m2 na účel výstavby 
firemného komplexu (parcela a výmera bude špecifikovaná po vyhotovení GP). 
Predmetom  zmluvy  bude  aj  vzťah  v oblasti  podnikateľského  zámeru  podnikateľa 
v priemyselnom parku t. j. podnikateľský zámer, preukázanie finančného zabezpečenia PZ, 
zabezpečenie  záväzkov podnikateľa  na  obstaranie  investície  a jej  výšky v PP,  záväzok na 
vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach a ich udržanie najmenej po dobu 5 rokov 
od začatia prevádzky.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 133/8/2008

Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pre firmu Ivan Nechaj, Matušku 10/20, Spišská 
Nová Ves. Firma sa zaoberá výrobou a montážou garážových brán. Predmetom zmluvy bude 
predaj  pozemku v Priemyselnom parku Smižany v lokalite  JAMA o výmere  cca  7000 m2 
(parcela a výmera bude špecifikovaná po vyhotovení GP). 
Predmetom  zmluvy  bude  aj  vzťah  v oblasti  podnikateľského  zámeru  podnikateľa 
v priemyselnom parku t. j. podnikateľský zámer, preukázanie finančného zabezpečenia PZ, 
zabezpečenie  záväzkov podnikateľa  na  obstaranie  investície  a jej  výšky v PP,  záväzok na 
vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach a ich udržanie najmenej po dobu 5 rokov 
od začatia prevádzky.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce.



UZNESENIE č. 134/8/2008
Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pre firmu  VEDSTAV, s.r.o., Tepličská cesta 19, 
Spišská Nová Ves. Firma sa zaoberá stavebno – stolárskou výrobou. Predmetom zmluvy bude 
predaj  pozemku v Priemyselnom parku Smižany v lokalite  JAMA o výmere  cca  5000 m2 
(parcela a výmera bude špecifikovaná po vyhotovení GP). 
Predmetom  zmluvy  bude  aj  vzťah  v oblasti  podnikateľského  zámeru  podnikateľa 
v priemyselnom parku t. j. podnikateľský zámer, preukázanie finančného zabezpečenia PZ, 
zabezpečenie  záväzkov podnikateľa  na  obstaranie  investície  a jej  výšky v PP,  záväzok na 
vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach a ich udržanie najmenej po dobu 5 rokov 
od začatia prevádzky.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 135/8/2008

Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pre firmu  SOLITÉRA, s.r.o., Nám. M. Pajdušáka 
6/46,  Smižany  v zastúpení  konzorcia  firiem.  Predmetom  zmluvy  bude  predaj  pozemku 
v Priemyselnom  parku  Smižany  v lokalite  JAMA pre  priemyselnú  časť  a cestovný  ruch 
o celkovej výmere cca 62000 m2 (parcela a výmera bude špecifikovaná po vyhotovení GP). 
Predmetom  zmluvy  bude  aj  vzťah  v oblasti  podnikateľského  zámeru  podnikateľa 
v priemyselnom parku t. j. podnikateľský zámer, preukázanie finančného zabezpečenia PZ, 
zabezpečenie  záväzkov podnikateľa  na  obstaranie  investície  a jej  výšky v PP,  záväzok na 
vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach a ich udržanie najmenej po dobu 5 rokov 
od začatia prevádzky.
Zároveň ruší uznesenie č. 38/3/2007.
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce

UZNESENIE č. 136/8/2008

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2008:
24.4.2008, 26.6.2008, 28.8.2008, 23.10.2008, 12.12.2008

UZNESENIE č. 137/8/2008

Pridelenie ulíc poslancom obecného zastupiteľstva v rómskej osade, ktoré bude tvoriť 
doplnok k už prideleným uliciam schváleným uznesením č. 7/2/2007 a č. 69/5/2007

Ing. Štefan Zekucia – Rybníky
Jozef Svetkovský -  Bystrá / pravá strana /
Bc. Juliana Capová – Štrkovec
Mgr. Ľubica Gregová – Za mostom, Hornádska
František Nálepka – Stredná
Jozef Černák – Vrbová
Ján Bendík – Bystrá / ľavá strana /
Mgr. Ľudmila Trošanová – Zelená
Eva Jerdoneková – Zelená
Anna Blašková – Poľná



UZNESENIE č. 138/8/2008

Nájom 2  –  izbového  nájomného  bytu  na  ul  .Pavla  Suržina  3/67  byt  č.  4  pre  p.  Tatianu 
Kováčikovú s rodinou.
Nájomnú zmluvu na dobu troch rokov od 1.3.2008 uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 139/8/2008

Nájom garzónky na ul. Pavla Suržina 3/67 byt č. 8 pre p. Jána Lačného

Nájomnú zmluvu na dobu troch rokov od 1.3.2008 uzavrie starosta obce.
Náhradníkmi sú:
1. Anna Nálepková
2. Monika Lengvarská
3. Ján Peták
Pokiaľ sa byt uvoľní, bude priradený ďalšiemu čakajúcemu podľa poradovníka.

UZNESENIE č. 140/8/2008

Prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany, pozostávajúceho z viacúčelového ihriska 
s umelým  trávnatým  povrchom  postaveného  na  parcele  č.  688/1  v obstarávacej  cene 
1 503 022,- Sk na ZŠ ul. Komenského.
Zmluvu o prevode správy uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 141/8/2008

a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu 
„Zdokonaľovaním duševnej oblasti budujeme vyspelú spoločnosť“, ktorý je realizovaný pre 
ZŠ, Komenského ul. č. 3 v Smižanoch a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce,
b)zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a
c)financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške 2 293 591,45 Sk.      

C) OZ ukladá:

Hlavnému kontrolórovi obce: 
1. na najbližšie zasadnutie OZ pripraviť zmluvu o prenájme TJ
2. vyhodnotenie verejného obstarávania na ul. Smrekovej

                                                                                 Ing. Michal Kotrady
                                                                                        starosta obce

Overovatelia uznesenia: 
Ing. Štefan Zekucia   
p. Anna Blašková


