
UZNESENIA

z 21. zasadnutia OZ
v Smižanoch, dňa 22.10.2009

A) OZ berie na vedomie
- informáciu o plnení uznesení a úloh z predchádzajúceho OZ
- informáciu o aktivitách a rokovaniach o postupe jednotlivých prác v obci
- správu o činnosti obecnej polície za III. štvrťrok 2009

B) OZ svhvaľuje

UZNESENIE č. 311/21/2009
Rozpočtové opatrenie č. 10
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.: 
a)
-    Zvýšenie  kapitálových výdavkov  na položke rozpočtu  ZUŠ 09122 713004 o sumu 

1 925,-EUR
-    Zníženie bežných  výdavkov na položke rozpočtu ZUŠ 09122 630 tovary a služby  
      o sumu  1 925,- EUR
b)
-     Zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 10202 642002 –staroba –  transfer 
neziskovej  
      organizácii poskytujúcej verejnoprospešné o 1 800,- EUR
-     Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 10202 633010-ochrannné odevy o sumu
      330,- EUR
-     Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 1070 642014 – na opakované sociálne dávky 
      o sumu  500,- EUR
-     Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 1070 642026 – jednorazový sociálny
      príspevok o sumu 767,- EUR        
-    Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 10202 611 – mzdy o sumu  203,- EUR

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



UZNESENIE č. 312/21/2009
Rozpočtové opatrenie č. 11

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

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 292027–Iné príjmy z podnikania 
   o sumu  8503,47  EUR

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0620 717002 – rekonštrukcia kotolne 
  o sumu   8 503,47 EUR

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

UZNESENIE č. 313/21/2009
A) VZN č. 85
B) určenie objektov, ktorých prenájom podľa VZN č. 85/2009 sa považuje za prípady 

            osobitého zreteľa:
a) Tribúna pre 300 divákov na ul. Smrekovej súpisné číslo č. 1482. v Smižanoch 

uvedená na LV č. 1,   parc. č. 689/5 z dôvodu zabezpečenia kultúrneho vyžitia 
pre občanov obce

b) Byty na ul. P. Suržina súpisné číslo 67, orientačné číslo 3 v Smižanoch uvedené na
 LV č. 1, parc.č. 255/2, 256/2

1. byt č. 1 – 1-izbový – prízemie
2. byt č. 2 -  3-izbový – 1. poschodie
3. byt č. 3 – garsónka – 1. poschodie
4. byt č. 4 – 2-izbový – 1. poschodie
5. byt č. 5 – 3-izbový – 2. poschodie
6. byt č. 6 – garsónka – 2. poschodie
7. byt č. 7 – 2-izbový – 2. poschodie
8. byt č. 8 – 1-izbový – podkrovie
9. byt č. 9 – 1-izbový – podkrovie

c)  Byty na ul. P. Suržina súpisné číslo 107, orientačné číslo 6  v Smižanoch uvedené na 
LV č. 1, parc. č. 280/17
1. byt č. 1 – 1-izbový – prízemie 
2. byt č. 2 -  1-izbový – prízemie  
3. byt č. 3 – 3-izbový  - 1. poschodie
4. byt č. 4 – 3-izbový – 1. poschodie
5. byt č. 5 – 3-izbový – 2. poschodie
6. byt č. 6 – 3-izbový – 2. poschodie



d) Byty na ul. P. Suržina súpisné číslo 107, orientačné číslo 7  v Smižanoch uvedené na 
LV č. 1, parc. č. 280/17
1. byt č. 1 – 1-izbový – prízemie 
2. byt č. 2 -  1-izbový – prízemie  
3. byt č. 3 – 3-izbový  - 1. poschodie
4. byt č. 4 – 3-izbový – 1. poschodie
5. byt č. 5 – 3-izbový – 2. poschodie
6. byt č. 6 – 3-izbový – 2. poschodie

e) Byty na ul. P. Suržina súpisné číslo 107, orientačné číslo 8  v Smižanoch uvedené na 
LV č. 1, parc. č. 280/17
1. byt č. 1 – 1-izbový – prízemie 
2. byt č. 2 -  1-izbový – prízemie  
3. byt č. 3 – 3-izbový  - 1. poschodie
4. byt č. 4 – 3-izbový – 1. poschodie
5. byt č. 5 – 3-izbový – 2. poschodie
6. byt č. 6 – 3-izbový – 2. poschodie

f) Byty na ul. Rybníky  súpisné číslo 1479, orientačné číslo 20  v Smižanoch uvedené na 
LV č. 1, parc. č. 1720/82
1. byt č. 1 – 2-izbový – prízemie 
2. byt č. 2 -  2-izbový – prízemie  
3. byt č. 3 – 2-izbový -  prízemie 
4. byt č. 4 – 2-izbový – prízemie 
5. byt č. 5 – 2-izbový – 1. poschodie
6. byt č. 6 – 2-izbový – 1. poschodie
7. byt č. 5 – 2-izbový – 1. poschodie
8. byt č. 6 – 2-izbový – 1. poschodie

g) Byty na ul. Rybníky  súpisné číslo 1480, orientačné číslo 22  v Smižanoch uvedené na 
LV č. 1, parc. č. 1720/78
1. byt č. 1 – 2-izbový – prízemie 
2. byt č. 2 -  2-izbový – prízemie  
3. byt č. 3 – 2-izbový -  prízemie 
4. byt č. 4 – 2-izbový – prízemie 
5. byt č. 5 – 2-izbový – 1. poschodie
6. byt č. 6 – 2-izbový – 1. poschodie
7. byt č. 5 – 2-izbový – 1. poschodie
8. byt č. 6 – 2-izbový – 1. Poschodie

h) Priestory určené pre lekárov v budove kultúrneho domu z dôvodu zabezpečenia 
zdravotnej starostlivosti pre občanov obce.

Prízemie:
Číslo dverí:

1.13 – čakáreň prízemie
1.14 – WC
1.15 – čakáreň
1.16 – ambulancia  -  detská
1.17 – zubná ambulancia



1. poschodie
Číslo dverí:
 2.16 – čakáreň
 2.17 – ambulancia – detská

1. poschodie – vpravo
Číslo dverí:
2.18 – predsieň lekárka
2.19 – WC lekári
2.21 – WC muži
2.25 – WC ženy
2.26 – denná miestnosť 
   

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

UZNESENIE č. 314/12/2009
Doplnenie Pracovného poriadku zamestnancov obce Smižany s účinnosťou od 1.8.2009 
Časť III.
Pracovný čas a čas odpočinku
§ 14
Pracovný čas         
3.   Pracovný čas kuričov v plynovej kotolni:  
      1. zmena:   od  05,00 hod.   do  09,00 hod.
      2. zmena:   od  15,30 hod.   do 22,00 hod.
       prestávka na večeru:  18,30  hod. – 19,00 hod.  

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

UZNESENIE č. 315/21/2009
Predĺženie nájmu na 3 roky v nájomných bytoch na ulici:
P. Suržina č. 6 – Štefan Remiáš, Mgr. Milan Grečko, Tomáš Bajtoš, Ján Marci, 
                           Roman Bendík 
P. Suržina č. 7 – Dana Kuffnerová, Anna Hancová, Dušan Gengeľ, Rastislav Šuba, 
                          Ján Morihladko
P. Suržina č. 8 – Peter Vantroba, František Babík, Jozef Potempa, Dana Mikulová, 
                          Janka Bandžuchová, Celestin Kapsdorfer
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov podpíše starosta obce.

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



UZNESENIE č. 316/21/2009
Predĺženie nájmu na 1 rok v nájomných bytoch na ulici :
P. Suržina č. 6 – byt č. 2, František Novotný
P. Suržina č. 7-  byt. Č 3, Holičková Renáta
Nájomnú zmluvu na 1 rok podpíše starosta obce.

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

UZNESENIE č. 317/21/2009
Vyradenie poškodeného, opotrebovaného hmotného majetku obce k 30.6.2009
Drobný dlhodobý majetok 11 778,70 Eur
Majetok v OTE    2     909,05 Eur  
C e l k o v á  h o d n o t a        14 687,75 Eur

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

UZNESENIE č. 318/21/2009
Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce

A) ŠJ Komenského ulica 3, Smižany
Hmotný a nehmotný investičný majetok:
- drobný hmotný majetok 339,69 Eur
- drobný nehmotný majetok    869,90 Eur
C e l k o v á   h o d n o t a               1 209,59 Eur

B) ZŠ Komenského ulica 3, Smižany
Hmotný a nehmotný investičný majetok
- prístroje 2 646,23 Eur
- inventár 2 456,92 Eur
- drobný hmotný majetok           19 839,17 Eur
-drobný nehmotný majetok                9     050,12 Eur  
C e l k o v á   h o d n o t a                33 992,44 Eur

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



UZNESENIE č. 319/21/2009
Bezodplatný prevod správy majetku Obce Smižany na ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch:
1 ks pianino THOMANN, typ 122 4 000,– Eur
1 ks pianino YAMAHA, typ B2 PW/EZ 4     100,– Eur  
C e l k o m 8 100,– Eur
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce.

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

UZNESENIE č. 320/21/2009
Dodatok č.  1  k  zámennej  zmluve č.  3/2009 zo dňa 04.  02.  2009 uzatvorenej  zmluvnými 
stranami  Obec  Smižany  a PD  „Čingov“  Smižany.  Predmetom  dodatku  budú  doplnené 
zamieňané pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Smižany:
- parc. č. 1360/7 o výmere 68 m2 – zastavané plochy
- parc. č. 1360/10 o výmere 193 m2 - zastavané plochy
vo výlučnom vlastníctve Obce Smižany zapísané na liste vlastníctva č. 1
a 
pozemky, u ktorých sa podľa Rozhodnutia Správy katastra Spišská Nová Ves uvedie správna 
výmera, a ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve PD „Čingov“ Smižany zapísané na:
LV č. 650  parcela č. 1272/2 výmera 5849 m2 druh pozemku - orná pôda
LV č. 650  parcela č. 1272/3 výmera 3340 m2 druh pozemku - orná pôda
LV č. 2049  parcela č. 1277 výmera 2852 m2 druh pozemku - orná pôda.
Dodatok k zámennej zmluve uzavrie starosta obce

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

UZNESENIE č. 321/21/2009
Dodatok č.  2  k  zámennej  zmluve č.  3/2009 zo dňa 04.  02.  2009 uzatvorenej  zmluvnými 
stranami Obec Smižany a PD „Čingov“ Smižany. Predmetom dodatku bude cena doplnených 
pozemkov uvedených v dodatku č. 1:
1) cena 3,3194 za 1 m2 + 19 % DPH pre parcely:
parc. č. 1360/7 o výmere 68 m2, druh pozemku - zastavané plochy
parc. č. 1360/10 o výmere 193 m2, druh pozemku - zastavané plochy
doplnená výmera 261 m2
cena doplnených pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany  1 030,97 € (31 059,- Sk)



2) cena 1,6693 za 1 m2 pre parcely v podielovom spoluvlastníctve zapísané na:
LV č. 650, parcela č. 1272/2, výmera 5849 m2, v podiele 4/20, druh pozemku orná pôda
LV č. 650, parcela č. 1272/3, výmera 3340 m2, v podiele 4/20, druh pozemku orná pôda
LV č. 2049, parcela č. 1277, výmera 2852 m2, v podiele 4/12, druh pozemku orná pôda
doplnená výmera 617,6 m2
cena doplnených pozemkov v podielovom spoluvlastníctve PD „Čingov“ Smižany 1 030,97 € 
(31 059,- Sk)
Ostatné ustanovenia zmluvy nebudú zmenené.
Dodatok k zámennej zmluve uzavrie starosta obce

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

UZNESENIE č. 322/21/2009
Od 1.1.2010 odmeny členom OR za každé zasadnutie OR a OZ vo výške 27,- Eur, predsedom 
komisií OZ za každé zasadnutie OR a OZ vo výške 27,- Eur a poslancom OZ za každé 
zasadnutie OZ vo výške 27,- Eur. 

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

UZNESENIE č. 323/21/2009
Umožniť kandidátom na poslancov do VÚC na požiadanie prezentovať sa v Smižianskom 
hlásniku  rovnakým dielom a bezplatne.

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

B) OZ ukladá

1. Povinnosť zaviesť vo verejnom obstarávaní proces elektronickej aukcie, najneskôr do  
    1.1.2010.

2. Vypracovať anketu na ulici Topoľovej ohľadom riešenia parkovanie vozidiel.

3. Pri vydávaní súhlasu na prevádzkovanie zariadení zabezpečiť parkovanie vozidiel.

4. Doplniť do ďalšieho zasadnutia OZ Dodatok č. 6 k Platovému poriadku zamestnancov 
   obce, ktorým sa dopĺňa Platový poriadok odmeňovania zamestnancov obce.



C) OZ poveruje

UZNESENIE č. 324/21/2009
starostu obce  po schválení  v obecnej  rade 3/5 väčšinou vykonávať zmeny rozpočtu obce 
v bežných  výdavkoch  presunmi  medzi  jednotlivými  podpoložkami  rozpočtovej  kapitoly 
okrem zvýšenia na podpoložke rozpočtu mzdy v priebehu celého rozpočtového roka 2010. 
O vykonaných  zmenách  rozpočtu  informovať  následne  poslavnoc  OZ  na  najbližšom 
zasadnutí.

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


