
Uznesenia
z     19. zasadnutia OZ, konaného dňa 27.8.2009 v     Smižanoch  

A) OZ berie na vedomie
- Informáciu o plnení uznesení a úloh z predchádzajúceho OZ
- Informáciu o aktivitách a rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
- Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2009
- Monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1. polrok 2009
- Informáciu o činnosti obecnej polície za 2. štvrťrok 2009
- Správu o stave vodovodu a kanalizácie Čingov
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky Obce Smižany za 1. polrok 2009

B) OZ schvaľuje

UZNESENIE č. 296/19/2009
Rozpočtové opatrenie č. 7

1. Viazanie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí nižších príjmov s úpravou rozpočtu 
takto:

1.1.
- zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 111003 – Výnos dane z príjmov pre samosprávu

v sume 394 625,56 EUR / 11 888 489,62 Sk 
- viazanie prostriedkov rezervného fondu vo výšky 66 388,- EUR / 2 000 004,89 Sk
- viazanie prebytku zostaveného rozpočtu v sume 132 896,56 EUR / 4 003 641,77 Sk 
- viazanie výdavkov  v podpoložke rozpočtu:

- 0170 651002 – úroky z úverov – 15 000,- EUR / 451 890,- Sk
- 0310 633001 – interiérové vybavenie 1 328,- EUR /40 007,33 Sk
- 0473 631001 – cestovné náhrady 200,- EUR / 6 025,20 Sk
- 0473 633001 – interiérové vybavenie 2 490,- EUR / 75 013,74 Sk
- 0473 633002 – výpočtová technika 1 660,- EUR / 50 009,15 Sk
- 0170 821005 – splácanie istiny bankového úveru  - 20 437,- EUR / 615 685,06 Sk
- viazanie kapitálových výdavkov podľa rozpisu 154 226,- EUR / 4 646 212,48

1.2.
- zníženie príjmov na  podpoložke rozpočtu 312001 – transfer  zo ŠR na činnosť školského 

úradu
o sumu  1009,- EUR / 30 397,13 Sk

- viazanie výdavkov  v podpoložke rozpočtu:
- 09802 637002 – konkurzy a súťaže školský úrad 179,- EUR / 5 392,55 Sk
- 09802 637014 – stravovanie školský úrad 830,- EUR / 25 004,58 Sk
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1.3.
-  zníženie príjmov na podpoložke rozpočtu 223002 – príjem ZUŠ zo vstupného o sumu  

           2325,-  EUR / 70 042,95 Sk
- viazanie výdavkov  v podpoložke rozpočtu:

- 09122 630 – transfer na tovary a služby  ZUŠ v sume 2 325,- EUR / 70 042,95 Sk

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

UZNESENIE č. 297/19/2009
Rozpočtové opatrenie č. 8

1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov s úpravou rozpočtu 
takto:

1.1.
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 223001–kultúra zo vstupného o sumu  2800,-  EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 633001 – interiérové vybavenie 800,- EUR
- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0820 637002-konkurzy a súťaže 2 000,- EUR

1.2.
- zvýšenie  príjmov na podpoložke rozpočtu 223002-príjem ZŠ na ul. Komenského o sumu 

2000,- EUR
- úprava účelu a výšky príjmov na rekonštrukciu ZŠ na bežné a kapitálové výdavky -15,45 EUR
- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 09122 717002 rekonštrukcia ZŠ o sumu 1985,55 

EUR

1.3.
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 311 – Granty bežné v sume 496,- EUR
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312007–transfer z rozpočtu obce na školský úrad 

v sume 448,- EUR
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312011-transfer z rozpočtov obcí na školský úrad 

v sume 505,- EUR, celkom zvýšenie príjmov o 1 449,- EUR
- zvýšenie   výdavkov na podpoložke rozp 09802 633006–všeobecný materiál  v sume 150,- 

EUR
- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637001 –školenia v sume 50,- EUR
- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozp.  09802 637002–konkurzy a  súťaže v sume 409,- 

EUR
- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637005–špeciálne služby v sume 10,- 

EUR
- zvýšenie  výdavkov na podpoložke rozpočtu 09802 637014–stravovanie v sume 830,- EUR
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1.4.
- zvýšenie príjmov v podpoložke rozpočtu 312001-transfer z KŠU na školstvo o 1 483,- EUR
- zvýšenie výdavkov – transfer na ZŠ Komenského  09122 642 odchodné  v sume 1 483,- EUR 

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

UZNESENIE č. 298/19/2009
Rozpočtové opatrenie č. 9

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. podľa priloženého 
rozpisu:

- Zvýšenie  výdavkov  na položke rozpočtu 01116–výdavky verejnej správy o sumu 6 578,-EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0170 – transakcie verejného dlhu  o sumu  15 655,- 

EUR
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0310-verejný poriadok a bezpečnosť 135,- EUR
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0320-ochrana pred požiarmi 415,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0610-rozvoj bývania o sumu 1 000,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0620 –rozvoj obce o sumu 220,- EUR 
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0640-elektrická energia 450,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0820-kultúrne služby o sumu 1 480,- EUR
- Presun výdavkov medzi položkami rozpočtu 0840-Náboženské a iné služby 3760,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 0911-materské školy o sumu 1 498,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09601–školské jedálne o sumu 1 498,- EUR
- Zvýšenie  výdavkov  na  položke  rozpočtu  09122–Základná  škola  ul.Komenského  o sumu 

147710,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 09802–školský úrad o sumu 103,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 10202-opatrovateľská služby o sumu 1 990,- EUR
- Zníženie výdavkov na položke rozpočtu 09502-školský klub o sumu 3 000,- EUR
- Zvýšenie  výdavkov  na  položke  rozpočtu  09601–školská  jedáleň  Základná  škola 

ul.Komenského o sumu 3 000,- EUR
- Zníženie kapitálových výdavkov podľa rozpisu o sumu 57.446,- EUR
- Zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 0640 824–splátky liesingu BPT o sumu 23,- EUR
- Zníženie  výdavkov na  položke  rozpočtu  0170 821005 splátky  bankových  úverov  o sumu 

77063,- EUR

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č. 299/19/2009
Dodatok č. 2 k VZN č. 70 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

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

UZNESENIE č. 300/19/2009
V zmysle § 11 ods.  3 písm. f)  zákona SNR č.  369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov  určuje  počet  poslancov  obecného  zastupiteľstva  na  13  na  volebné 
obdobie 2010 – 2014.
     

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

UZNESENIE č. 301/19/2009
Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok  pri rekreačnej chate  pre Petra Bartoša a manž. 
Dagmar, bytom Dubová 1/9, Spišská Nová Ves diel 1 o výmere 22 m2 odčlenený z parc. č. C-
KN 2037/2– ostatná  pl.  zapísanej  v  LV č.  1  v katastrálnom území  Smižany podľa  GP č. 
609/2009 v  cene  16,596 €  +19% DPH za  1  m2,  celková cena  434,48  €  (13 089,14 Sk). 
Kupujúci uhradia poplatky za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 302/19/2009
Predaj pozemku v lokalite Košiarny briežok pri rekreačnej chate pre Ingrid Bartošovú, bytom 
Medza 3, Spišská Nová Ves diel 1 o výmere 16 m2 a diel 2 o výmere 30 m2 z parc. č. C-KN 
2037/2 – ostatná pl. zapísanej v LV č. 1 v katastrálnom území Smižany podľa GP č. 608/2009, 
spolu výmera 46 m2 v cene 16,596 € + 19% DPH za 1 m2, celková cena 908,46 € (27 368,26 
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 úradu        starosta obce
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UZNESENIE č. 303/19/2009
Predaj  pozemku  v lokalite  Maša  za  účelom  výstavby  malej  vodnej  elektrárne  pre  Petra 
Pavlanského, bytom Potočná 26, Harichovce parc. č. 1868/5 o výmere 184 m2  - vodné plochy 
a parc.  č. 1868/6 o výmere 198 m2  -  vodné plochy, ktoré sa odčlenia z parcely č.  1868/1 
o výmere  1121  m2 –  vodné  plochy zapísanej  v LV č.  1  k.  ú.  Smižany a parc.  č.  1869/5 
o výmere 216 m2 – trvalé trávne porasty  odčlenená z parcely  č. 1869/1 o výmere 2190 m2  - 
TTP zapísanej v LV č.  1 k.  ú. Smižany geometrickým plánom č.  37/2009. Spolu 598 m2 
v cene 
16,596 €/ m2, celková cena 9 924,408 €  (298 982,72 Sk)
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 304/19/2009
Vodovod a kanalizáciu na Čingove dať do prevádzkovania oprávnenej osobe. 
Zmluvu o prevádzkovaní uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 305/19/2009
Predĺženie nájmu p. Emílii Brezinovej na ďalšie 3 roky, bytom Smižany, P. Suržina 3.
Dodatok nájomnej zmluvy podpíše starosta obce.

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