
UZNESENIA
z 12. zasadnutia OZ,

konaného dňa 21.8.2008

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 príslušníkov obecnej polície
- čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 2008
- stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu úveru

B) OZ schvaľuje:

UZNESENIE č. 173/12/2008
Dodatok č. 2 k VZN č. 68 o miestnych daniach a miestnom poplatku

UZNESENIE č. 174/12/2008
Dodatok č. 1 k VZN č. 69 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich požívania na verejne 
prístupných miestach na území obce Smižany

UZNESENIE č. 175/12/2008
Dodatok č. 2 k Platovému poriadku odmeňovania zamestnancov Obce Smižany

UZNESENIE č. 176/12/2008
Nájom v nájomnom byte  -  garsónke, na ul. Pavla Suržina byt č.67/3/6  pre p. Jána Petáka od 
1.8.2008
Zmluvu o nájme na dobu 3 rokov podpíše starosta obce.

UZNESENIE č. 177/12/2008
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, zo 
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, 
ak darca určí účel daru, do rozpočtu obce.

UZNESENIE č. 178/12/2008
Na základe vykonanej inventarizácie majetku obce so stavom k 20.6.2008, doporučenia 
inventarizačnej komisie a obecnej rady, v súlade s VZN č. 36 – Zásady hospodárenia a 
nakladania  s majetkom Obce Smižany, vyradenie majetku obce  vo výške 316 734,- Sk.
Jedná sa o neupotrebiteľný majetok, ktorý bol v užívaní ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch 
od 24.4.2003 na základe uznesenia OZ č. 25/3/2003. Zároveň ukladá hlavnému kontrolórovi 
obce byť prítomný pri vyraďovaní majetku.
             . 
UZNESENIE č. 179/12/2008
Predaj majetku obce – plynové infražiariče z kultúrneho domu v počte 2 ks, v cene 
70.000,- Sk/ks, v celkovej cene 140.000,- Sk, pre PD Čingov Smižany



UZNESENIE č. 180/12/2008
Zmenu organizačnej štruktúry v MŠ  na Komenského ulici, kde dochádza k zvýšeniu počtu 
tried z 1 na 2 a s tým súvisiace navýšenie počtu pedagogických zamestnancov z 2 na 4, 
s účinnosťou od 25.8.2008.
Pedagogickí zamestnanci budú zaradení do platových tried v zmysle platového poriadku.
Pracovné zmluvy na dobu určitú do 30.6.2009 uzavrie starosta obce.

UZNESENIE č. 181/12/2008
Predaj pozemku na Košiarnom briežku parc. č. 2037/230 o výmere 169 m2 pre MUDr. Máriu 
Štrkolcovú, bytom Rubínová 2, 040 11 Košice v cene 500,- Sk / m2 + DPH, celková cena 
100 555,- Sk / 3 337,80 €.
Povolená zastavaná plocha chatou je  80 m2. Kupujúci  uhradia poplatky za právne úkony 
súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností v hodnote 4 000,- Sk .  Kupujúci  sú povinní 
začať s výstavbou rekreačnej chaty do 1 roka od uzavretia kúpnej zmluvy.
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. 182/12/2008
Predaj pozemku na Košiarnom briežku parc. č. 2037/166 o výmere 169 m2 pre Ing. Jozefa 
Dobšinského, bytom Letná 12, 040 01 Košice v cene 500,- Sk / m2 + DPH, celková cena 
100 555,- Sk / 3 337,80 €.
Povolená zastavaná plocha chatou je  80 m2. Kupujúci  uhradia poplatky za právne úkony 
súvisiace  s vkladom do katastra  nehnuteľností  v hodnote  4 000,-  Sk.  Kupujúci  sú  povinní 
začať s výstavbou rekreačnej chaty do 1 roka od uzavretia kúpnej zmluvy.
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. 183/12/2008
Predaj pozemkov v rómskej osade pre týchto žiadateľov:

1.  parc. č. 1697/83 orná pôda, výmera 405 m2 – Blažena Kovácsová, rod. Šarišská, Bystrá 
960/21, Smižany
2. parc. č. 1697/87 orná pôda, výmera 405 m2 – Zuzana Tomášeková, rod. Šarišská, Štrkovec 
1052/2, Smižany
3.   parc.  č.  1697/98 orná  pôda,  výmera  405  m2 –  Katarína  Horváthová,  Zelená  574/55, 
Smižany
4.   parc.  č.  1697/88 orná  pôda,  výmera  405 m2 –  Vladimír  Šarišský,  Štrkovec  1441/21, 
Smižany
5.  parc. č. 1697/116 zast. pl., výmera 597 m2 – Jana Šarišská, Za mostom 665/2, Smižany, 
zároveň ruší uznesenie č. 166/11/2008 bod 12

Kupujúci  uhradia kúpnu cenu za pozemok 100,-  Sk/m2 +DPH  do 30 dní  od podpísania 
kúpnej zmluvy na účet Obce Smižany. 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 od uzavretia kúpnej zmluvy.
Na  pozemok  si  Obec  Smižany  v prípade  predaja  pozemku  na  tretiu  osobu  do  10  rokov 
vyhradzuje predkupné právo. 
Kúpne zmluvy uzavrie starosta obce



UZNESENIE 184/12/2008
Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi povinným z vecného bremena Obcou 
Smižany a oprávneným z vecného bremena Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., 
Poprad.  Ide  o  realizáciu  verejného  vodovodu  pre  stavbu  „Smižany  –  Smižanská  Maša, 
rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce:
- parc. č. C-KN 1882/14 o výmere  932 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
- parc. č. E-KN 1884      o výmere 1329 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty

Vecné bremeno bude zahŕňať:  právo vstupu,  prechodu a prejazdu  počas  výstavby,  údržbu 
a opravy vodovodu, rešpektovanie pásma ochrany vodovodného potrubia. Povinný z vecného 
bremena  Obec  Smižany sa  zaväzuje  strpieť  vodovodné  potrubie,  zachovať  jeho  pôvodné 
určenie,  zdržať  sa  akýchkoľvek  zásahov  do  jeho  stavby  a užívania,  nevykonávať  stavby 
a prestavby, ktoré by tomuto účelu bránili.

UZNESENIE č. 185/12/2008
Navýšenie čerpania úveru o 16 000 000,- Sk na úhradu kapitálových výdavkov.

UZNESENIE č. 186/12/2008
Rozpočtové opatrenie č. 8/2008
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

- celkové navýšenie príjmov v položke 514 – prijatý úver 16 000 000,- Sk
- celkové prekročenie výdavkov v položke 0820717003 o 16 000 000,- Sk

UZNESENIE č. 187/12/2008
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Smižany na II. polrok 2008.

UZNESENIE č. 188/12/2008
Zaoberať  sa  inou  alternatívou  preložky  cesty,  znovu  prerokovať  so  všetkými 
zainteresovanými  v termíne  do  9/2008  v tom  zmysle,  aby  problémy  ulíc  Tatranská 
a Slovenského raja neboli prenesené na obyvateľov ul. Záhradky, ale aby bolo možné prijať 
riešenie v extraviláne obce.

UZNESENIE č. 189/12/2008
OZ trvá na predkladaní čerpania finančných prostriedkov z rekonštrukcie kultúrneho domu na 
zasadnutí OR a OZ.

            Ing. Michal Kotrady
       starosta obce


