
Uznesenia
z     20. mimoriadneho zasadania OZ, konaného dňa 8.10.2009  

A) OZ schvaľuje

UZNESENIE č. 306/20/2009
Podľa § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  zriadenie  príspevkovej  organizácie  obce  –  Obecné  kultúrne  centrum  /OKC/, 
s účinnosťou od 9.10.2009.
     Starosta obce na dobu najviac 6 mesiacov poverí riadením  OKC zodpovednú osobu. Pred 
uplynutím doby predloží OZ návrh na menovanie riaditeľa OKC.

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

UZNESENIE č. 307/20/2009
Zriaďovaciu listinu Obecného kultúrneho centra v Smižanoch

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

UZNESENIE č. 308/20/2009
Štatút Obecného kultúrneho centra v Smižanoch

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

UZNESENIE č. 309/20/2009
Prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany pozostávajúceho z budovy kaštieľa – MŠ 
Tatranská ul., súp. č. 302 a pozemkov ( pod budovu kaštieľa a dvor ), zapísaných v katastri 
nehnuteľnosti na LV č. 1 v katastrálnom území Smižany na Obecné kultúrne centrum, 
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, Smižany:



Pozemky:

Parcela                            Výmera                                        Druh pozemku                Zostatková cena  
C-KN 1043/14 546 m2 zast. plochy 1 812,38 Eur 

            (54 600,– Sk)
C-KN 1043/15 973 m2 zast. plochy 3 229,76 Eur

            (97 300,– Sk)

Budova kaštieľa

Budova kaštieľa na ulici Tatranská, súp. č. 302, nachádzajúcu sa na parc. č. C-KN 1043/14 
nadobudnutú delimitáciou z Okresného úradu Spišská Nová Ves k 31.12.2002.
Cena po rekonštrukcii: 407 034,78 Eur /12 262 329,- Sk/
Zmluvu o prevode správy uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 310/20/2009
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1b-2009/02 ROP za účelom realizácie 
projektu 
    „Zachovanie kultúrnej  pamiatky v obci Smižany“,  ktorého ciele  sú v súlade s platným 
územným
     plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;
b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c)  financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.   
     vo výške  37 935,04 EUR (1 142 831,02 SK).

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

B) OZ berie na vedomie
Uzatvorenie zmluvy starostom obce s príslušným verejným zariadením v zmysle 
Zákona SNR č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.


