
U z n e s e n i e
z 10. zasadnutia OZ,

konaného dňa 24.apríla.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
- stanovisko hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2007
- stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2007

B) OZ schvaľuje

UZNESENIE č. 146/10/2008
Všeobecne záväzné nariadenie č. 69 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania 
na verejne prístupných miestach na území Obce Smižany.
UZNESENIE č. 147/10/2008
Dodatok č. 2 k VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
poriadku a zelene.
UZNESENIE č. 148/10/2008
Dodatok č. 1 k VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku
UZNESENIE č. 149/10/2008
Záverečný  účet  Obce  Smižany,  krytie  schodku  rozpočtu,  použitie  prebytku  hospodárenia 
a zisku z podnikateľskej činnosti, použitie prostriedkov rezervného fondu v r. 2007 takto:

a) Schodok  rozpočtu  po  úprave  podľa  §  16  ods.  6  zákona  č.  583/2004  Z.z. 
o rozpočtových  pravidlách  samosprávy vo  výške  7 669 106,62  Sk  kryť  prebytkom 
príjmových  finančných  operácií  a tak  vzniknutý  prebytok  hospodárenia   v sume 
4 403 567,43 Sk previesť do rezervného fondu obce

b) Zisk z podnikateľskej činnosti v sume 337 780,72 Sk previesť do rezervného fondu 
obce

c) Použitie prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2007 v sume 4 548 368,- Sk na 
kapitálové výdavky

d) OZ uzatvára celoročné hospodárenie bez výhrad.
UZNESENIE č. 150/10/2008
1. Vyradenie majetku z účtu 042 – Projekty v sume 323 000,- Sk
2. Vyradenie majetku z účtu 042 – Projekty – penzión dôchodcov v sume 106 000,- Sk
UZNESENIE č. 151/10/2008
Rozpočtové opatrenie č. 4/2008  
 1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001 – Transfér zo ŠR  - 228 750,- Sk
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312002 – Transfer z ESF – 686 250,- Sk  

    -     zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 01116 610 – mzdy, platy – 254 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 01116 620 – poistné ZP – 25 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu  01116 625 – poistné soc.poisťovňa – 

63 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 01116 637001 – školenia 544 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 01116 637027 – dohody o vykonaní práce

29 000,- Sk



UZNESENIE č. 152/10/2008
Rozpočtové opatrenie č. 5/2008 - 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 04512 717001 – cesty Maša  v sume                 615 000,- Sk 
- na položku rozpočtu 01116 610 – mzdy v sume                               357 400,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 620 – poistné ZP v sume                          4 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 625 – poistné SP v sume                          9 000,- Sk 
- na položku rozpočtu 01116 637026 odmeny poslancom v sume     238 600,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 641012 transfer na ŠÚ v sume                 6 000,- Sk

UZNESENIE č. 153/10/2008
Prevádzkovanie obecnej kanalizácie a vodovodu v rekreačnej oblasti Čingov spoločnosťou 
PVPS, a.s. Poprad a v prípade prejavenia záujmu ich následný odpredaj materskej spoločnosti 
PVS, a.s. Poprad, za 10% z nadobúdacej ceny evidovanej v účtovníctve.
Zmluvu o prevádzkovaní obecnej kanalizácie a vodovodu Čingov uzavrie starosta obce.
UZNESENIE č. 154/10/2008
Zmena poplatkov za inzerciu v Smižianskom hlásniku  platná od 1.5.2008
1. Pre podnikateľov – plošná inzercia 15,- Sk/cm2, mx. formát A5
                                 - riadková inzercia 15,- Sk
                                 - dve opakovania – zľava 20%
                                 - tri opakovania – zľava 30%
                                 - celoročná objednávka – zľava 50%

2. Spomienky a poďakovania občanov po pohreboch 100,- Sk
     / v SNV v časopise IČKO táto služba stojí 500,- Sk, viď internet/

3. Iná inzercia pre občanov 50,- Sk
UZNESENIE č. 155/10/2008
Predaj pozemku na Košiarnom briežku  č. parcely 2037/163 pre Denisu Dzurejovú, bytom 
Hrnčiarska 2/8, Spišská Nová Ves, v cene 500,- Sk /m2 +DPH o výmere 169 m2 Celková 
cena 100 555,- Sk.
Povolená zastavaná plocha chatou je 80 m2. Žiadateľ je povinný začať s výstavbou do 1 roka 
od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade predaja pozemku tretej osobe do 10- tich rokov doplatí 
kupujúci rozdiel ceny do 1 500,- Sk/m2 + DPH.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 156/10/2008
Predaj pozemku na Košiarnom briežku č. parcely 2037/164 pre Jaroslava Lehotského, bytom 
Ľubická cesta 30, Kežmarok, v cene 500,- Sk /m2 +DPH o výmere 169 m2 Celková cena 
100 555,- Sk.
Povolená zastavaná plocha chatou je 80 m2. Žiadateľ je povinný začať s výstavbou do 1 roka 
od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade predaja pozemku tretej osobe do 10- tich rokov doplatí 
kupujúci rozdiel ceny do 1 500,- Sk/m2 +DPH.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.



UZNESENIE č. 157/10/2008
Predaj pozemku parc. č. 314/2 diel 3 o výmere 15 m2 odčlenená z parc. č. 1349/23 (zast. pl.) 
podľa GP č. 23/2008 pre Milana Dominika a manž. Ing. Danu Dominikovú, obaja bytom Za 
kaštieľom 1308/2, Smižany v cene 100,- Sk/m2 +DPH. Celková cena 1 785,- Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
UZNESENIE č. 158/10/2008
Predaj pozemku parc. č. 316/1 diel 1 o výmere 8 m2 odčlenená z parc. č. 1349/23 (zast. pl.) 
podľa GP č. 24/2008 pre Evu Lesňákovú, bytom Nábrežná 8/78, Smižany v cene 100,- Sk/m2 
+DPH. Celková cena 952,- Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
UZNESENIE č. 159/10/2008
Financovanie  projektu  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) vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.  2 245 686,06 Sk,
      b)   vo výške neoprávnených nákladov na projekt t.j.  958 107,70 Sk. 

Zároveň ruší uznesenie č. 141/8/2008 bod c) z 8. zasadnutia OZ, konaného dňa 21. 2. 2008
UZNESENIE č. 160/10/2008
V zmysle § 18 a ods. 3 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov kritériá na voľbu hlavného kontrolóra obce:

- odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
-    stručná koncepcia práce hlavného kontrolóra obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr do 9. júna 2008 do 15.00 hod na obecnom úrade v Smižanoch.
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 26.6.2008 na 11. zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.
Výberové konanie v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. bude vyhlásené na úradnej tabuli, 
v Smižianskom hlásniku a na internetovej stránke obce.
UZNESENIE č. 161/10/2008
V zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/94 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. i/zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyplácanie 
zálohových odmien starostovi obce vo výške 30% súčtu jeho platov štvrťročne od 1.1.2008 
pre rok 2008.
UZNESENIE č. 162/10/2008
Rozdelenie odmeny pre zástupcu starostu obce všetkým poslancom v pomere 1/12 na 
poslanca. Výška odmeny pre rok 2008 sa bude rovnať výške odmien starostovi v zmysle 
uznesenia č. 162/10/2008
                                                                          

                                                                               Ing. Michal Kotrady
                                                                                      starosta obce


