
UZNESENIA
z 24. zasadania OZ,

v     Smižanoch dňa 25. 2. 2010   

A) OZ berie na vedomie
- informáciu o projekte domu sociálnych služieb
- informáciu o plnení úloh a uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
- sľub p. Jána Leška – príslušníka Obecnej polície v Smižanoch
- rozpočtové opatrenie č.2 / 2010 – schválené OR  na 54. zasadnutí dňa 

18.2.2010
- správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Smižany v roku 2009 – 

II. časť
- čerpanie rozpočtu za rok 2009
- umiestnenie p. Kataríny Korfantovej, Slovenského raja 23, Smižany, do 

domova seniorov 

B)  OZ schvaľuje 

UZNESENIE č. 349/24/2010
- programový rozpočet obce na rok 2010 rozpracovaný do 15 rozpočtových kapitol 

v celkovom objeme rozpočtovaných výdavkov  5 365 241,48 EUR.

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

UZNESENIE č. 350/24/2010
Rozpočtové opatrenie č.1 / 2010

1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 ods. 
2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

       - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 111003–výnos dane z príjmov pre 
samosprávu

o sumu 22 907,0 EUR
-  zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001–transfer z KŠÚ na školstvo 
o sumu 21028,80 EUR 

      -  zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 312001–transfer z KŠÚ na školský úrad 
o sumu   
      38,00  EUR 
      - zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 453 – zostatok prostriedkov 
predchádzajúceho  
      roka- o sumu 45 557,42 EUR 

-     zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 453 – zostatok prostriedkov 
predchádzajúceho roka-  
      o sumu 300,00 EUR
- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 453 – zostatok prostriedkov 

predchádzajúceho roka- o sumu 98,42 EUR 

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 453 – zostatok prostriedkov 
predchádzajúceho roka- o sumu 626,60 EUR 

- zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 454001 – prevod prostriedkov rezervného 
fondu o sumu 36 000,00 EUR 



- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 09122 transfer na ZŠ Komenského ul. – 
o sumu   66 586,22 EUR   so zvýšením výdavkov v podprograme rozpočtu č. 9.2. - 
Základná škola

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 01116 637018 – vrátenie príjmov minulých 
rokov    

      o sumu 398,42 EUR - so zvýšením výdavkov v programe rozpočtu č.15 -  Administratíva

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 09802 -  školský úrad o 626,60 EUR - so 
zvýšením výdavkov v podprograme rozpočtu č. 9.7 – Spoločný školský úrad  

- zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 09802 -  školský úrad - so zvýšením 
výdavkov o sumu 38,00 EUR v podprograme rozpočtu č. 9.7 – Spoločný školský úrad

- zvýšenie výdavkov na podpoložke rozpočtu 0912 717002 – rekonštrukcia ZŠ o sumu 
58 907,00 EUR - so zvýšením výdavkov v podprograme rozpočtu č. 9.2.-Základná 
škola

- zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na inžinierske siete k rodinným 
domom o sumu 1434 EUR

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

UZNESENIE č. 351/24/2010
- Dodatok  č.3  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. 352/24/2010
-  zmenu organizačnej štruktúry:

1. zrušenia  1 pracovného miesta na oddelení evidencie obyvateľstva a sociálnych  
vecí :
číslo činnosti   /01.02.01/ -    roznáška jedál do domácnosti.

          Termín: od 1.2.2010 

         2.   zabezpečenie 1opatrovateľky  k novorodencom – trojčatám rodiny Habasovej,   
          Iliašovská 18, Smižany  
          / v zmysle zákona č.448/ 2008 Z. z. /                              
          číslo činnosti / 15.03.01 / 
          Termín:  od 1.3.2010

 3.   zabezpečenie 1 opatrovateľky k p. Veronike Bartošovej, Slovenského raja 5, 
Smižany

          číslo činnosti / 15.03.01 / 
          Termín:  od 1.3.2010

4.   zabezpečenie 1 opatrovateľky k p. Viktorovi Novotnému, Štefánikova 4, Smižany
 číslo činnosti / 15.03.01 / 

          Termín:  od 1.3.2010

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



UZNESENIE č. 353/24/2010
- predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP na realizáciu projektových 

zámerov  LSKxP  s názvom“  Spolužitie  a spolupráca  príslušníkov  MRK 
a ostatného obyvateľstva v obciach združených v SEZO - Spiš „ , ktorý je 
realizovaný pre SEZO – Spiš, združenie obcí a ktorý je v súlade s Národnou 
stratégiou trvalo udržateľného rozvoja SR, Akčným plánom trvalo udržateľného 
rozvoja SR na roky 2005 – 2010, Národným strategickým referenčným rámcom 
SR na roky 2007 – 2013, PHSR Prešovského samosprávneho kraja a PHSR 
Košického samosprávneho kraja

- zabezpečenie realizácie projektov / Žiadosti o NFP spracovaných zo schválenej 
žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP

- financovanie  projektu  požadovanou  mierou  spolufinancovania  z celkových 
oprávnených  výdavkov  na  jednotlivé  projekty  vo  výške  5  % 
z celkovýchoprávnených výdavkov na projekty, t.j. 16 254, 11 EUR

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

                         
UZNESENIE č. 354/24/2010

a) predloženie  žiadosti  o NFP  v rámci  výzvy  ROP-2.1c-2010/02  ROP  za  účelom 
realizácie  projektu  „Domov  sociálnych  služieb  v Smižanoch“,  ktorého  ciele  sú 
v súlade s platným územným plánom obce a platným  Programom hospodárskeho 
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 143 097,70 EUR.

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

UZNESENIE č. 355/24/2010
- OZ súhlasí s prevodom vlastníctva pozemku parc. č. C-KN 1697/90 v rómskej 

osade,  ktorý  je  vo  vlastníctve  Romana  Bagára,  bytom  Zelená  1322/130, 
Smižany pre Libušu Pokutovú, bytom Zelená 1322/130, Smižany s podmienkou 
prenesenia  ťarchy   z článku  VI.  kúpnej  zmluvy  č.  R/14/2008  na  nového 
majiteľa.

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



UZNESENIE č. 356/24/2010
- OZ súhlasí s prevodom vlastníctva pozemku parc. č. C-KN 2037/161 v lokalite 

Košiarny  briežok,  ktorý  je  vo  vlastníctve  Daniely  Štencelovej,  bytom  E.  M. 
Šoltésovej 1, Sp. Nová Ves na manžela RNDr. Ivana Štencela s podmienkou 
prenesenia ťarchy z článku  VI.  kúpnej zmluvy č. 17/2007 na nového majiteľa.

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

UZNESNIE č. 357/24/2010
- bezodplatný prevod správy majetku Obce Smižany na ZŠ Komenského ul.3, 

Smižany, 
        1 ks     kuchynský robot     v hodnote   7 413,70 EUR       

 Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce.

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

UZNESNIE č. 358/24/2010
- doplnenie členov stavebnej komisie z radov občanov o Ing. Ivetu Novákovú,
      Jahodová 9, Smižany
- doplnenie  členov  komisie  životného  prostredia  a verejného  poriadku  z radov 

občanov o p. Vieru Kokyovú, Zelená 83, Smižany a Ing. Ivana Vaška, Maša 21, 
Smižany.

- ruší členstvo vo finančnej komisii p. RNDr. Daniele Slávikovej.

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

C) OZ volí 

UZNESNIE č. 359/24/2010
- prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi na funkčné obdobie 4 

rokov – p. Jolanu Szitovú a p. Magdalénu Richtarčíkovú

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



D) OZ doporučuje

-  Uchádzať  sa  o nenávratné  finančné  prostriedky  na  projektový  zámer 
„Čistička odpadových  vôd  a stoková  sieť  v rekreačnej  oblasti  Čingov„ 
/katastrálne  územie  Smižany  a Spišské  Tomášovce/.  Oprávnené  náklady  sú 
pokryté vo výške 100%, iba prípadné nepredvídané naviac práce budú hradené 
z rozpočtu obce.

- geometricky plán na posun parciel pre p. Máriu Vodžákovú v časti schváleného 
územného plánu vypracuje žiadateľ na vlastné náklady.

E) OZ ukladá

- vyzvať  všetkých  žiadateľov  o nájomné  sociálne  byty  na  vyrovnanie  daní 
z nehnuteľností  a poplatkov  za  komunálny  odpad  do  30.  6.  2010  –  podať 
správu  

- vysporiadať  parcely  č.  2037/128  –  fi.  Brantner  Nova  na  Košiarnom briežku 
a podať správu obecnému zastupiteľstvu


