
 UZNESENIA
z 27. zasadania OZ, konaného
dňa 24. 6. 2010 v Smižanoch 

A) OZ berie na vedomie

- informácie  o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- informácie o povodni z dňa 4.6.2010
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce ku krátkodobej návratnej finančnej 

výpomoci
- správu o činnosti hlavnej kontrolórky
- čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010
- informáciu o petícii obyvateľov ul. Podjavorinskej, Nábrežnú a Brusník
- rozpočtové opatrenie č.7/2010 - schválené OR na  58. zasadnutí, dňa 

17.5.2010
-     vzdanie sa mandátu člena stavebnej komisie p. Šarišského 

B)  OZ schvaľuje 

UZNESENIE č. 386/27/2010
VZN č.88 – o podmienkach držania psov

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

UZNESENIE č. 387/27/2010
VZN č.89 – o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania na verejne 
prístupných miestach na území obce Smižany

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

UZNESENIE č. 388/27/2010
Dodatok č.1 k VZN č.86 – o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
obce Smižany

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č. 389/27/2010
Rozpočtové opatrenie č.8

1.  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 priloženej tabuľky:

a) presun výdavkov z podpoložky rozpočtu 0473 – cestovný ruch –  reprezentačné výdavky 
v sume 700,00 EUR na podpoložku rozpočtu 0560 – ochrana životného prostredia – 
všeobecné služby – na odstraňovanie následkov povodní

b) presun výdavkov z podpoložky rozpočtu 0912 717002 – rekonštrukcia ZUŠ v sume 
12 200,00 EUR   na podpoložku rozpočtu 0560 – ochrana životného prostredia – 
všeobecné služby – na odstraňovanie následkov povodní  v sume 12 200,00 EUR a 
3000,00 EUR na transfer ZUŠ – maľovanie tried (stanovená norma je 4 roky vyučovania, 
škola je používaná od r. 2004 a nebola maľovaná)

c) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu kultúra s vyúčtovaním skutočných výdavkov 
k 31.5.2010 na transfer príspevkovej organizácií a na podpoložku rozpočtu 0560 – 
ochrana životného prostredia – všeobecné služby – na odstraňovanie následkov povodní 
v sume 5000,00 EUR

d) presun výdavkov z podpoložky rozpočtu 0620 632-energie kaštieľ v sume 6 154,19 EUR 
na transfer príspevkovej organizácií

e) presun výdavkov z podpoložky rozpočtu – 0620 824 – lízing na nákladné auto na 
podpoložku rozpočtu 714004  - nákup náklad. motor. vozidiel v sume 10 000,000 EUR a 
nákup zdvihákov na postavenie tribúny v sume 6 000,00 EUR
Uvedené zmeny majú vplyv na zmenu výdavkov v programovom rozpočte takto:
a) zníženie výdavkov v programe 1.7. rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami 

o 700,0
            zvýšenie výdavkov v programe 15 – Administratíva

b) zníženie výdavkov v programe 9.6. – ZUŠ o sumu 12 200,00 EUR
zvýšenie výdavkov v programe 15 – administratíva o sumu 12 200,00 EUR
presun 3 000,00 EUR nemá vplyv na zmenu programov rozpočtu

c) zníženie výdavkov v programe 11.1 – podpora kultúrnych aktivít o sumu 5 000,00 
EUR
zvýšenie výdavkov v programe 15 – administratíva o sumu 5 000,00 EUR

d) zníženie výdavkov  v programe 15 – administratíva o sumu 6 154,19 EUR
zvýšenie výdavkov v programe 1.1. - podpora kultúrnych aktivít o sumu 6 154,19 
EUR

e) zníženie výdavkov v programe 15 – administratíva o sumu 10 000,00 EUR
zvýšenie výdavkov v programe 3.3.1.–zveľaďovanie majetku obce o sumu 10 000,00 
EUR
presun 6 000,00 EUR nemá vplyv na zmenu programov rozpočtu

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

UZNESENIE č. 390/27/2010
Rozpočtové opatrenie č.9

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

f) zvýšenie príjmov na podpoložke rozpočtu 514001 -návratné finančné výpomoci o 
sumu 
50 000,00 EUR
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g) zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 821 006 – splátky krátkodobých finančných 
výpomoci o sumu 50 000,00 EUR so zvýšením výdavkov v programe 15 – administratíva

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

UZNESENIE č. 391/27/2010
Krátkodobú finančnú výpomoc z podnikateľskej činnosti obce po 
predchádzajúcom stanovisku hlavnej kontrolórky obce v sume 50 000,- EUR 
s termínom splatnosti do 31.10.2010.

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

UZNESENIE č. 392/27/2010
Bezodplatný prevod hnuteľného majetku do vlastníctva obce – 1 ks hasičské 
auto TATRA T 815 CAS 32   6x6.1 H v celkovej hodnote  153.098,56 EUR.
Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec podpíše starosta obce.

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

UZNESENIE č. 393/27/2010
Bezodplatný prevod pozemkov na obec Smižany vo vlastníctve SR   v správe 
Slovenského  pozemkového  fondu,  ktoré  boli  oddelené  GP  č.  41688635-
54/2007, úradne overeným 5. 2. 2008 z parciel č. C-KN 1663/1 – orná pôda a  
C-KN  1663/190  –  orná  pôda,  ktoré  sa  nachádzajú  v  k.  ú.  Smižany  a  sú 
zapísané  na  LV  č.  2407.  Pozemky  sa  prevádzajú  na  obec  za  účelom 
vybudovania verejnoprospešných stavieb – prístupových komunikácií pre IBV 
Panský kruh. Predmetom bezodplatného prevodu sú tieto pozemky:

C-KN 1663/247 – orná pôda o výmere 10021 m2 

C-KN 1663/363 – orná pôda o výmere 21903 m2 

C-KN 1663/367 – orná pôda o výmere     535 m2 

C-KN 1663/368 – orná pôda o výmere     274 m2 

C-KN 1663/369 – orná pôda o výmere     162 m2 

Výmera pozemkov spolu je:                  32895 m2.
Celková  hodnota  prevádzaných  pozemkov  predstavuje  127 119,16  € 
(3 829 591,81  Sk),  slovom  jednostodvadsaťsedemtisícstodevätnásť  eur 
šestnásť centov.

  Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec uzavrie starosta obce.
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Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce

UZNESENIE č. 394/27/2010
Predaj majetku obce   -  1 ks  AVIA  A 31,1 L, r. v. 1990 v cene podľa 
znaleckého posudku  677,- EUR.

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

UZNESENIE č. 395/27/2010
Predaj majetku obce   -  1 ks  hasičské cisternové  auto  LIAZ CAS 25 RTHP , 
r. v. 1982, v cene podľa znaleckého posudku  1013,- EUR. 

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

UZNESENIE č. 396/27/2010
Nájom 1 – izbového bytu na ul. P. Suržina 6/2  p. Daniele Čechovej, 
 bytom Iliašovská 823/77, Smižany.
Náhradníci:  
Mária Bartková, Za kaštieľom 6, Smižany
Ladislav Zvolenský, Za kaštieľom 2, Smižany
Nájomnú zmluvu na dobu 3 roky od 1.7.2010 uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 397/27/2010 
Nájom 3 – izbového bytu na ul. P. Suržina 6/3,  p. Miroslavovi Veisenpacherovi, 
bytom  SNV, Medza 7.
Nájomnú zmluvu na dobu 3 roky od 1.7.2010 uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č. 398/27/2010 
Nájom 3 – izbového bytu na ul. P. Suržina 7/3,  p. Márii Drobnej, bytom  SNV, 
Medza 6/4.
Nájomnú zmluvu na dobu 3 roky od 1.8.2010 uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 399/27/2010 
Predĺženie nájmu p. Daniele Horňákovej, ul. P.Suržina 3/1, Smižany na dobu 3 
rokov od 1.10.2010 do 30.9.2013.

Predĺženie nájmu p. Viktorovi Sekulovi, ul. P. Suržina 3/7, Smižany, na dobu 3 
rokov od 1.7.2010 do 30.6.2013
Zmluvy o nájme uzatvorí starosta obce.

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

UZNESENIE č. 400/27/2010 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. R/84/2008 vklad povolený 9. 7. 2009, uzavretej 
medzi  Obcou  Smižany  a Vladimírom  Šarišským,  bytom  Štrkovec  1441/21, 
Smižany na  prevod pozemku parc. č. C-KN 1697/88 na základe nedodržania 
podmienky z článku IV. kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od  kúpnej zmluvy uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 401/27/2010 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/11 o výmere 405 m2 – druh pozemku orná 
pôda  pre Vieru Kokyovú, bytom Zelená 588/83, Smižany v cene 3,32 € + 19% 
DPH za 1 m2. Celková cena 1 600,07 € (48 203,71 Sk). 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle VZN č. 
85  článok  II.  b  ods.  9  písm.  e),  ktorým  sa  určujú  zásady  hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Smižany.
OZ konštatuje, že ak nadobúdateľ pozemku vykonáva činnosť prospešnú pre 
rozvoj  obce,  potom  OZ  tento  predaj  definuje  ako  prípad  hodný  osobitného 
zreteľa.
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Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce

UZNESENIE č. 402/27/2010 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 1697/11 o výmere 405 m2 – druh pozemku orná 
pôda  pre Vieru Kokyovú, bytom Zelená 588/83, Smižany v cene 3,32 € + 19% 
DPH za 1 m2. Celková cena 1 600,07 € (48 203,71 Sk). 
Kupujúci  uhradí  poplatky  za  právne  úkony  súvisiace  s vkladom do  katastra 
nehnuteľností  v hodnote   132,-  €.  Kupujúci  je  povinný  začať  s výstavbou 
rodinného domu do 1 roka od podpisu kúpnej  zmluvy.  Na pozemok si  Obec 
Smižany v prípade predaja pozemku na tretiu osobu do 10 rokov vyhradzuje 
predkupné právo.

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 403/27/2010 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2010.

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

UZNESENIE č. 404/27/2010 
Komisiu na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Smižany, v zložení:
Ing. Štefan Zekucia, p. Alžbeta Orinčáková, p. Jozef Černák
Náhradníci: p. Jozef Svetkovský, Mgr. Ľubica Gregová
Komisia sa bude zaoberať sťažnosťami namieranými proti: 
- starosta obce
- poslanec OZ
- hlavný kontrolór obce

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č. 405/27/2010 
V zmysle § 11 ods. 3 písm. f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a na základe doporučenia obecnej rady zo dňa 
21.6.2010  určuje  13  poslancov  obecného  zastupiteľstva  v dvoch  volebných 
obvodoch pre volebné obdobie 2010 – 2014.
Volebný obvod č.1 tvoria volebné okrsky so sídlom: 

č.1 - Kultúrny dom, ul. Tatranská 80
č.2 – Školský klub detí, ZŠ, ul. Komenského 3
č.4 - Radnica - obecná knižnica, Nám. M.Pajdušáka 50
č.5 - Radnica – veľká zasadačka, Nám. M. Pajdušáka 50
č.6 - ZŠ Povýšenia sv. Kríža, ul. Smreková 38

Volebný obvod č.2 tvorí volebný okrsok č.3 – Materská škola, ul. Zelená 1.

Podľa  §  9  odst.  1  zákona  SNR  č.  346/1990  Zb.  o voľbách  do  orgánov 
samosprávy obcí volebný obvod č.1 má mandát pre 10 poslancov obecného 
zastupiteľstva  a volebný  obvod  č.2  má  mandát  pre  3  poslancov  obecného 
zastupiteľstva.

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

UZNESENIE č. 406/27/2010 
OZ schvaľuje zriadenie 6. triedy v Materskej škole na Ružovej ul. 9, Smižany 
s účinnosťou od 1.9.2010. 

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

UZNESENIE č. 407/27/2010 
Vyradenie nepotrebného alebo poškodeného majetku obce:  
Obecný úrad           -  DHM   ........................................1836,45  Eur
MŠ Zelená              -  DHM  ........................................  569,66 EUR
MŠ Komenského    - DHM  ..........................................2239,98 EUR
                                   - majetok v     operatívnej evidencii ...199,80 EUR  
           Spolu                        4845,89 EUR

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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C) OZ ukladá

UZNESENIE č. 408/27/2010
Obecnému  úradu  pripravovať  projektovú  dokumentáciu  a hľadať  finančné 
zdroje na realizáciu úpravy toku Brusníka od ulice Iliašovskej po ulicu Smrekovú 
a tiež na časti toku súbežnom s ulicou Tomášovskou.
Zároveň žiadať Povodie Bodvy a Hornádu previesť potok Brusník do 
dlhodobého nájmu.

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

UZNESENIE č. 409/27/2010
Finančnému oddeleniu a správy daní v súvislosti so zriadením 
6. triedy v MŠ na Ružovej ul. 9 pripraviť na najbližšie zasadnutie OZ rozpočtové 
opatrenie.

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

UZNESENIE č. 410/27/2010
1.) -  náčelníkovi  obecnej  polície  pripraviť  návrh  na  riešenie  bezpečnostnej 

situácie na ulici Podjavorinskej v denných aj nočných hodinách.
2.)  - pri realizácii kamerového systému prednostne riešiť ulicu Podjavorinskú
3.)  -  pri  zlepšení  finančnej  situácii  obce  zabezpečiť  na  ul.  Podjavorinskej 

kvalitnejšie osvetlenie

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

UZNESENIE č. 411/27/2010
-  obecnému  úradu  pripraviť  žiadosť  o NFP  z Eurofondov  na  projekt 
„Elektronizácia služieb miest a obcí“

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č. 412/27/2010
- obecnému úradu  vykosiť potok Brusník v rámci protipovodňových opatrení

T: do 2.7.2010

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

UZNESENIE č. 413/27/2010
-  zverejňovať  v Smižianskom  hlásniku  postupne  po  uliciach  neplatičov 
miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

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

UZNESENIE č. 414/27/2010
-  vedúcej  finančného  oddelenia  a správy  daní  a hlavnej  kontrolórke  vykonať 
kontrolu  poplatkov  dane  z nehnuteľnosti  a poplatku  za   komunálny odpad  u 
žiadateľov o sociálny byt u všetkých  obyvateľov domu na základe platobného 
výmeru

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

UZNESENIE č. 415/27/2010
Zmena posledného zasadnutia OZ z dôvodu volieb na deň 19.11.2010.

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

UZNESENIE č. 416/27/2010
Na najbližšsie zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvať generálneho riaditeľa 
Eurobusu, p. Ing. Ľubomíra Geršiho.

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

9



D) OZ schvaľuje

UZNESENIE č. 417/27/2010
- p. Jaroslava Šarišského za člena z radov obyvateľov do komisie ŽP a VP

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

10


