
UZNESENIA

zo 17. zasadnutia OZ
v Smižanoch, dňa 23.04.2009

A) OZ berie na vedomie

- informáciu o plnení uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadania OZ
- informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
- správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2008
- stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2008
- stanovisko predsedu finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2008
- správu zo zahraničnej služobnej cesty starostu obce
- čerpanie rozpočtu za rok 2008
- informáciu o činnosti obecnej polície
- protokol  o výsledku  následnej  finančnej  kontroly poskytovanie  dotácií  právnickým 

a fyzickým osobám v zmysle VZN č. 54 za rok 2008

B) OZ schvaľuje

UZNESENIE č. 265/17/2009
Záverečný účet obce Smižany za rok 2008 

a) záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) schodok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách samosprávy vo výške 21 371 881,19 Sk/709 416,48 EUR 
kryť z návratných zdrojov v plnej výške a zostatok príjmových finančných operácií 
3 036 472,40 Sk / 100 792,42 EUR  previesť do rezervného fondu obce

c) nepoužité finančné prostriedky v sume 82 788,45 Sk / 2 748,07 EUR previesť do   
    rezervného fondu obce
d) stratu z podnikateľskej činnosti v sume  840 036,12 Sk / 27 884,09 EUR kryť 
     z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období
e) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti  v sume 10 579 673,06 Sk / 351 180,81 EUR 
     previesť na účet nerozdeleného zisku.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 266/17/2009
Rozpočtové opatrenie č. 3
1.  Povolené  prekročenie  výdavkov  pri  dosiahnutí  vyšších  príjmov  podľa 
predloženého návrhu s úpravou rozpočtu takto:
1.1.

- zvýšenie  príjmov  na  podpoložke  rozpočtu  111003  –  výnos  dane  z príjmov  pre 
samosprávu o sumu 170 042,56 EUR

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0620 642002– transfer pre EUROBUS na 
krytie strát z MHD o sumu  37 955,-  EUR
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1.2.
- zvýšenie  príjmov  na  podpoložke  rozpočtu  312001-  transfer  z KŠU  na  výchovu 

a vzdelávanie pre MŠ na predškolákov v sume 15 581,- EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0911 633 – MŠ materiál o sumu 

15 581,- EUR
1.3.

-    zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu  312 001 – transfer z KŠU na školstvo
     –  Základná škola - v sume 7 502,20 EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 09121 – transfer na ZŠ  v sume 
 7 502,20 EUR s úpravou medzi položkami mzdy, odvody poisťovňam a tovary a služby

1.4.
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312 001 – transfer zo ŠR na voľby v sume 

   5  360,- EUR
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0160 – všeobecné verejné služby inde 

   neklasif. – účelové prostriedky na voľbu prezidenta I. a II. kolo v sume 5 360,- EUR

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 267/17/2009
Rozpočtové opatrenie č. 4
1. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na financovanie 

výdavkov vo výške straty v MHD v sume 24 475,- EUR
2. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na dotácie cirkvám 

v sume 3 340,- EUR
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na nákup osobného 
motorového vozidla v sume 11 250,- EUR.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 268/17/2009
Dodatok č. 2 k VZN č. 49

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 269/17/2009
Nájom garsónky na ul. Pavla Suržina 3/67 v podkroví žiadateľke p. Nálepkovej Anne, nar. 
29.10.1978, bytom Záhradky 2/153, Smižany
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov od 1.5.2009 uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce
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UZNESENIE č. 270/17/2009
Predĺženie  nájmu  žiadateľovi  p.  Štefanovi  Remiášovi  v 1  izbovom  byte  na  prízemí 
v dome, súp. č. 107 na ul. Pavla Suržina 6.
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov od 1.4.2009 uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 271/17/2009
Zásady prenájmu nebytových priestorov Obce Smižany.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 272/17/2009
Zmenu organizačnej štruktúry obecného úradu s platnosťou od. 1.5.2009 následovne:
- znižuje sa – počet kuričov z 3 na 2
- zvyšuje sa – počet pracovníkov pomocnej prevádzky o jedného pracovníka na 6
- rušia sa funkcie- referent správy dane z nehnuteľnosti a pokladňa

                                      - referent finančného oddelenia
  - referent podnikateľskej činnosti

- novovytvorené funkcie – referent správy dane z nehnuteľnosti a exekučné vymáhanie
          - referent finančného oddelenia a pokladňa
          - referent podnikateľskej činnosti a pre aktivačnú činnosť 

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 273/17/2009
Dodatok  č.  5  k Platovému  poriadku  zamestnancov  Obce  Smižany  s účinnosťou  od 
1.5.2009..

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce
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UZNESENIE č. 274/17/2009
Cenník návštevného lístka za požívanie 
Návštevný lístok pre jednu osobu            1,50 € (45,19 Sk) / deň

Poistenie na zásah Horskej záchrannej služby 0,20 € (  6,02 Sk) / deň

Zľavy:

Deti od 6 – 15 rokov 0,50 € (15,06 Sk) / deň

Dôchodcovia nad 62 rokov 0,50 € (15,06 Sk) / deň

Oslobodenie od platenia návštevného lístka:
1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu
3. Obyvatelia  s trvalým  pobytom  v obciach  a meste,  ktoré  sú  členmi  Mikroregiónu 

Slovenský  raj  (  Arnutovce,  Betlanovce,  Dedinky,  Hnilec,  Hrabušice,  Hranovnica, 
Letanovce, Mlynky Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišský Štiavnik, 
Stratená, Vernár, Vydrník)

4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti
a) službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj
b) zamestnanci Správy NP Slovenský raj
c) osobitne poverení členovia SZOPK

Osoby  s platným  návštevným  lístkom  za  používanie  technických  sprístupňovacích 
zariadení zabudovaných v národnom parku Slovenský raj sú poistení pri úraze  v čase 
denného prevádzkovania. Ak sa chcú návštevníci národného parku Slovenský raj poistiť 
na zásah Horskej služby, môžu si dokúpiť poistnú kartičku na daný deň v hodnote 0,20 
EUR  (6,02  Sk).  Obyvatelia  Obce  Smižany  sú  poistení  na  zásah  Horskej  záchrannej 
služby v čase denného prevádzkovania.
Čas denného prevádzkovania je od: hodinu po východe slnka

do: hodinu pred západom slnka
Poistenie  platí  len  pri  úraze  na  turistických  značených  chodníkoch  a úraz  musí  byť 
zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 275/17/2009
Udelenie Ceny Štefana Hozu pre Ing. Ladislava Vranu 
za podporu harmonického architektonického stvárnenia nového centra obce a za aktívnu 
prácu v prospech občanov po roku 1990.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

4



UZNESENIE č. 276/17/2009
Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok parc. č. 2037/236 o výmere 169 m2 – zast. pl. 
pre Ing. Štefana Vereša,   bytom Továrenská 8, Bratislava –  Staré  Mesto v  cene 16,596 € 
+ 19% DPH za 1 m2, celková cena 3 337,62 € (100 549,14 Sk). Zároveň ruší uznesenie 
č.192/13/2008.
Povolená zastavaná plocha chatou je 80 m2. Kupujúci uhradí poplatky za právne úkony 
súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností  a zápisom predkupného práva v hodnote 
132,- € (4 000,- Sk). Kupujúci je povinný začať s výstavbou rekreačnej chaty do 1 roka od 
uzavretia kúpnej zmluvy.
Na pozemok si Obec Smižany v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku na tretiu 
osobu do 10 rokov vyhradzuje predkupné právo. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 277/17/2009
Predaj pozemku na Jabloňovej ulici pre Františka Spišáka, bytom Jabloňová 31, Smižany 
parc.  č.  C-KN 1092/4 o výmere 6 m2 -  orná pôda  v cene 3,319 €/ m2 (99,98 Sk/m2), 
celková cena 19,91 € (599,80 Sk). Kupujúci uhradí poplatky za právne úkony súvisiace 
s vkladom do katastra nehnuteľností.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 278/17/2009
Predaj pozemkov za účelom výstavby „Nákupného centra Smižany“ pre spoločnosť AST - 
Ing. Sergej Špak, s. r. o., Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves v cene 4,647 € za 1 m2 
+  19%  DPH.  Jedná  sa  o tieto  pozemky v lokalite  od  evanjelického  kostola  po  ulicu 
Tatranskú:                 
- parc. č. C-KN 1030 o výmere 3157 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1033 o výmere 362 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1000/1 o výmere 308 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1027/1 o výmere 291 m2 – zast. pl., 
- parc. č. C-KN 1028 o výmere 754 m2 – zast. pl.
Spolu 4872 m2, v cene celkom 26 941,82 € (811 649,27 Sk).

Predávajúci a kupujúci zriaďujú na predmetné pozemky vecné bremeno: 
1. Výstavbu  „Nákupného  centra  Smižany“ (ďalej  len  NCS)  zrealizovať  podľa  štúdie 

vypracovanej Ing. arch. Pavlom Petríkom (ďalej len štúdia) a každú odchýlku od tejto 
štúdie zrealizovať len po odsúhlasení predávajúcim. Taktiež sa zaväzuje, že v objekte 
nákupného centra nebude predajňa diskontného typu.
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2. Ukončiť výstavbu NCS spolu s úpravou okolitého terénu najneskôr do dvoch rokov od 
právoplatnosti stavebného povolenia. 
3.  Využívať jednotlivé časti  NCS iba na účely uvedené v štúdii,  akékoľvek zmeny vo 
využití jednotlivých častí NCS vykonať až po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom Obce 
Smižany, resp. jeho právnym nástupcom. V objekte nákupného centra nebude predajňa 
diskontného typu.
4.  Právo  predávajúceho  ako  oprávneného  z vecného  bremena  jednostranne  zrušiť  túto 
kúpnu zmluvu, ak vlastník predmetných parciel ako povinný z vecného bremena poruší 
aspoň jednu z uvedených povinností, pričom povinný z vecného bremena je povinný do 
15 dní od zrušenia kúpnej zmluvy uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uzavretím 
a zrušením tejto zmluvy a je  povinný do 90 dní  od zrušenia kúpnej  zmluvy uviesť na 
vlastné náklady predmetné parcely do pôvodného stavu t.  j.  odstrániť stavbu a upraviť 
terén.  V prípade,  že kupujúci neupraví pozemky do uvedeného termínu do pôvodného 
stavu je predávajúci oprávnený stavbu odstrániť a upraviť terén na náklady povinného 
z vecného bremena.
Kupujúci pred podpísaním kúpnej zmluvy predloží finančné zabezpečenie výstavby.
5. Ak sa kupujúci rozhodne previesť pozemky pred ukončením stavby na tretiu osobu, 
môže  tak  urobiť  iba  so  súhlasom obecného  zastupiteľstva  s tým,  že  doplatí  165,96  € 
(4 999,71 Sk) za 1 m2, celkovo 808 557,12 € (24 358 591,80 Sk).

Obec Smižany zruší vecné bremeno s výnimkou bodu 3. zapísané v katastri nehnuteľností, 
ak kupujúci splní podmienky prijaté uznesením OZ, a to po kolaudácii stavby. Kupujúci 
uhradí poplatky za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností a zápisom 
vecného bremena.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 279/17/2009
Preventivára požiarnej ochrany obce, p. Petra Arnoula na dobu 2 rokov.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 280/17/2009
Požiarny poriadok obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce
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UZNESENIE č. 281/17/2009
 Trvanie zmeny organizačnej štruktúry v MŠ Komenského ul. č. 1, Smižany, v súvislosti   
 s prevádzkovaním dvoch tried s počtom štyroch pedagogických zamestnancov.

      Pedagogickí zamestnanci budú zaradení do platových tried v zmysle platového poriadku.
      Pracovné zmluvy na dobu určitú do 30.6.2010 uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

UZNESENIE č. 282/17/2009
Presun finančných prostriedkov vo výške 4 463,10 Eur  (134 455,42 Sk)  v zmluve s TJ 
Slovan Smižany z prevádzkových nákladov na aktivity. 
Presun finančných prostriedkov je v dotácii za rok 2008, pričom celková výška dotácie sa 
nemení a je v sume 27 484,56 Eur (828 000,- Sk).
Dodatok č. 3 k zmluve o dotácii s TJ uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce

C) OZ ukladá

Obecnému úradu  aktualizovať  evidenciu  ohlásených  prevádzok  v obci  a všetky  zmeny 
postúpiť ihneď na finančné oddelenie.
Následne  OZ  ukladá  hlavnej  kontrolórke  obce,  kontrolu  existujúcich  prevádzok 
a správnosť ich zdaňovania.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
        prednosta OcÚ        starosta obce
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PREHĽAD HLASOVANIA POSLANCOV
 
Dátum zasadnutia OZ: 23. 04. 2009
 
Uznesenie č. 265/17/2009
Počet hlasujúcich: 8
 
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 
 
Uznesenie č. 266/17/2009 
Počet hlasujúcich: 7
 
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Jozef Svetkovský / za
 
 
Uznesenie č. 267/17/2009 
Počet hlasujúcich: 8
 
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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Uznesenie č. 268/17/2009 
Počet hlasujúcich: 9
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 
 
Uznesenie č. 269/17/2009 
Počet hlasujúcich: 9
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 

Uznesenie č. 270/17/2009
Počet hlasujúcich: 9
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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Uznesenie č. 271/17/2009
Počet hlasujúcich: 8
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Jozef Černák /za
Eva Jerdoneková / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 
 
Uznesenie č. 272/17/2009
Počet hlasujúcich: 8
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Jozef Černák /za
Eva Jerdoneková / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 
 
Uznesenie č. 273/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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Uznesenie č. 274/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 
 
Uznesenie č. 275/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Jozef Černák /za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / zdržala sa
Bc. Juliana Capová / za
Mgr. Ľubica Gregová / zdržala sa
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / zdržal sa

 
Uznesenie č. 276/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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Uznesenie č. 277/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za

 
Uznesenie č. 278/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 

Uznesenie č. 279/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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Uznesenie č. 280/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
 

Uznesenie č. 281/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za

 
Uznesenie č. 282/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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Uznesenie č. 283/17/2009
Počet hlasujúcich: 10
 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia / za
Eva Jerdoneková / za
František Nálepka / za
Mgr. Ľudmila Trošanová / za
Anna Blašková / za
Bc. Juliana Capová / za
Jozef Černák / za
Mgr. Ľubica Gregová / za
Ján Bendík / za
Jozef Svetkovský / za
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