
U z n e s e n i a
z 11. zasadnutia OZ,

konaného dňa 26.6. 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
- informáciu o činnosti obecnej polície
- informáciu o čerpaní rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2008
- správu predsedu komisie o priebehu voľby hlavného kontrolóra obce 

B) OZ schvaľuje

UZNESENIE č. 163/11/2008
Predaj pozemku na Košiarnom briežku parc. č. 2037/226 diel 1 o výmere 3 m2 a parc.  č. 
2037/227 diel 2 o výmere 38 m2 obidve odčlenené  z parc. č. 2037/2 na LV 1 podľa GP č. 
15/2008 vypracovaného Ing. Vladimírom Kandríkom, pre Ing. Alenu Farkašovú, r. Gálovú, 
bytom J. Wolkera 2414/34, Sp. Nová Ves. Spolu 41 m2 v cene 500,- Sk +DPH, celková cena 
24 395,- Sk.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 164/11/2008
Predaj pozemku na ul. Rázusovej parc. č. 1315/109 o výmere 21 m2 v celosti pre Mgr. Agátu 
Nagyovú, bytom Rázusova 751/7, Smižany v cene 100,- Sk /m2 +DPH. Celková cena 2 499,- 
Sk. Zároveň ruší uznesenie č. 53/6/2003 bod 2.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č.165/11/2008
Príprava podkladov pre výstavu 16 dvojizbových nájomných bytov nižšieho štandardu 
v rómskej osade na ul. Rybníky do konca roka 2008.

UZNESENIE č. 166/11/2008
Predaj pozemkov v rómskej osade pre žiadateľov:

Prvá ulica:
1.  parc. č. 1697/78 orná pôda, výmera 405 m2 – Vincent Koky, Štrkovec 945/3, Smižany
2.  parc. č. 1697/79 orná pôda, výmera 405 m2 – Ján Koky, Štrkovec 945/3, Smižany
3.  parc. č. 1697/80 orná pôda, výmera 405 m2 – Jaroslav Bagar, Štrkovec 1067/8, Smižany
4.  parc. č. 1697/81 orná pôda, výmera 405 m2 – Marek Šarišský, Štrkovec 1067/8, Smižany
5.  parc. č. 1697/82 orná pôda, výmera 405 m2 – Miroslav Čonka, Rybníky 938/8, Smižany
7.  parc. č. 1697/84 orná pôda, výmera 405 m2 – Ján Šarišský, Štrkovec 1070/14, Smižany
8.  parc. č. 1697/114 zast. plochy, výmera 360 m2 – Alojz Holub, Rybníky 939/12, Smižany



Druhá ulica:
9.   parc. č. 1697/85 orná pôda, výmera 403 m2 – Denis Pecha, Zelená 554/17, Smižany
10.  parc.  č.  1697/86  orná  pôda,  výmera  405  m2  –Peter  a Marcela  Horváthoví,  Bystrá 
639/9,Smižany
12. parc. č. 1697/88 orná pôda, výmera 405 m2 – Jana Šarišská, Za mostom 665/2, Smižany
13. parc. č. 1697/89 orná pôda, výmera 405 m2 – Jana Bíla, Vŕbová 660/6, Smižany
14. parc. č. 1697/90 orná pôda, výmera 405 m2 – Roman Bagár, Zelená 1322/130, Smižany
15. parc. č. 1697/91 orná pôda, výmera 405 m2 – Renáta Kokyová, Štrkovec 948/9, Smižany
16.parc. č.1697/92 orná pôda, výmera 405 m2 – Mária Bagárová a Ondrej Šarišský, Zelená 
589/85, Smižany

Tretia ulica:
17. parc. č. 1697/93 orná pôda, výmera 403 m2 – Andrea Miková, Zelená 597/101, Smižany
18. parc. č. 1697/94 orná pôda, výmera 405 m2 – Jozef Šarišský ml., Zelená 105, Smižany
19. parc. č. 1697/95 orná pôda, výmera 405 m2 – Zdenek Doffek, Bystrá 941/13, Smižany
20. parc. č. 1697/96 orná pôda, výmera 405 m2 – Liana Šarišská, Zelená 139/1461, Smižany
21.  parc.  č.  1697/97orná  pôda,  výmera  405 m2 – Miroslava  Horváthová,  Zelená  574/55, 
Smižany
23. parc. č. 1697/117 zast. pl., výmera 405 m2 – Daniel Veselý, Zelená 1384/34,  Smižany
24. parc. č. 1697/115 zast. pl., výmera 470 m2 – Róbert Mika, Vŕbová 653/5, Smižany

Štvrtá ulica:
25.  parc. č. 1697/99   orná pôda, výmera 403 m2 – Roman Pitule, Rybníky 20, Smižany
27.  parc. č. 1697/101 orná pôda, výmera 405 m2 – Marek Pecha, Zelená 17, Smižany
28.  parc. č. 1697/102 orná pôda, výmera 405 m2 – Renáta Veselá, Rybníky 19, Smižany
29.  parc. č. 1697/103 orná pôda, výmera 405 m2 – Marián Šarišský, Rybníky 22, Smižany
Podmienkou pridelenia pozemku pre p. Mariána Šarišského, Rybníky 22, Smižany a pre
p.  Romana  Pituleho,  Rybníky  20,  Smižany je  do  3  rokov  od  podpísania  kúpnej  zmluvy 
odovzdať byt.

Kupujúci uhradia kúpnu cenu za pozemok 100,- Sk/m2 +DPH do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy na účet Obce Smižany alebo v pokladni OcÚ. Kupujúci uhradia poplatky za právne 
úkony  súvisiace  s vkladom do  katastra  nehnuteľností  v hodnote  4 000,-  Sk.  Kupujúci  sú 
povinní začať s výstavbou rodinného domu do 1 roka. 
Na  pozemok  si  Obec  Smižany  v prípade  predaja  pozemku  na  tretiu  osobu  do  10  rokov 
vyhradzuje predkupné právo. 
Kúpne zmluvy uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 167/11/2008
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na rok 2008 – 2015.



UZNESENIE č. 168/11/2008
rozpočtové opatrenie č. 6/2008 - 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 01116 633013 – nehmotný majetok                  50 000,- Sk 
-     z položky rozpočtu 0310 634003 – poistenie vozidla                       14 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0310 637001 – školenie                                     30 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0310 637014 – stravovanie                              100 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0310 637016 – príspevok do SF                        30 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0310 637035 – DPH k leasingu                         12 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0610 637004 – všeob. služby                              10 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0911 635006 – údržba budov                             25 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0310 824001 – splátky leasingu                          37 000,- Sk
-     z položky rozpočtu 0170 821005 – splátky istín                           3 750 000,- Sk
-     z položky kapitálové výdavky  celkom                                            373 160,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 610 – mzdy v sume                                88 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 620 – poistné ZP v sume                          8 500,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 625 – poistné SP v sume                        22 300,- Sk 
- na položku rozpočtu 01116 633001 interiérové vybavenie v sume   20 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 633002 výpočtové technika     v sume   60 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 633009 knihy, noviny              v sume   10 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 637011 štúdie, expertízy         v sume   100 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 637014 stravovanie                 v sume   100 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 637016 prídel do soc.fondu     v sume   30 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 641012 transfer na ŠÚ v sume                 1 860,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 642001 transfer obč.združeniam            22 500,- Sk
- na položku rozpočtu 0310 631001 tuzemské cestovné v sume            30 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0310 633006 všeob.materiál v sume                   12 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0310 634001 palivo, mazivá, oleje v sume           5 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0310 634003 poistenie vozidla                              9 000,- Sk
- na položku rozpočtu 04513 635006 opravy cestných komunikácii  3 270 000,- Sk
- na položku rozpočtu  0610 637005 – špeciálne služby                          10 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0620 644001 transfer na VHD  v sume              604 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0810 642001 transfer na TJ v sume                       3 000,- Sk
- na položku rozpočtu 0911 637027 dohody mimo prac.pomer v sume  25 000,- Sk
- na položku rozpočtu 01116 641012 transfer na ŠÚ v sume                     6 000,- Sk



UZNESENIE č. 169/11/2008
Rozpočtové opatrenie č. 7/2008  
 1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
- celkové zvýšenie príjmov 1 701 210,- Sk (rozpis v priloženej tabuľke):

-     celkové prekročenie výdavkov 1 701 210,- Sk 
zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 01116 610 – mzdy, platy – 15 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 01116 610 – mzdy, platy – 15 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke  rozpočtu 01116 620 – poistné ZP – 1 500,- Sk
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu  01116 625 – poistné soc.poisťovňa – 

3 700,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0473 631001 – cestovné  5 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0473 633006 – materiál  50 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0473 637015 – poistné návštevníkov 

Slovenského raja o 96 000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09121 – transfer ZŠ Komenského –

o 870 380,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 633006 – materiál o 1000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637001 – školenie o 1000,- Sk
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637002 – konkurzy a súťaže o 14800,- 

Sk
- zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 561 830,- Sk 

UZNESENIE č. 170/11/2008
Zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu:
- prijatie  2  pracovníkov  pomocnej  prevádzky  od  1.6.2008  na  80%  úväzok,  30  hod. 

týždenne, na dobu neurčitú
- prijatie 1 pracovníka na funkciu referent oddelenia výstavby a životného prostredia od 

1.6.2008 na plný úväzok 37,5 hod. týždenne. 

UZNESENIE č. 171/11/2008
Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku OZ v Smižanoch

UZNESENIE č. 172/11/2008
Hlavnému kontrolórovi obce na funkčné obdobie 6 rokov pracovný úväzok 37,5 hod. 
týždenne.
Pracovnú zmluvu na dobu určitú uzavrie starosta obce.

C) OZ volí:

Ing. Ivetu Dobšinskú do funkcie hlavného kontrolóra obce Smižany na dobu určitú 6 rokov, 
s účinnosťou od 27.08.2008

Ing. Michal Kotrady
       starosta obce


