
 UZNESENIA
z 29. zasadania OZ, konaného
dňa 21.10. 2010 v Smižanoch 

A) OZ berie na vedomie

-  informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
-  informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci

B)  OZ schvaľuje 
UZNESENIE č.443/29/2010

Rozpočtové opatrenie č. 12/2010

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

-  zvýšenie príjmov v celkovej sume 27 039,21 EUR
- zvýšenie výdavkov  celkom o 27 039,21 EUR, z toho:

a) bežných - v sume 9 714,91 EUR
b) kapitálových – v sume 17 324,30 EUR

v celkovej sume rozpočtovaných príjmov a výdavkov 5 616 441,45 EUR so 
zmenou výdavkov programového rozpočtu:
- program 2 - propagácia a marketing – zníženie výdavkov o 4 581,00 EUR
- program 3 – interné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 24 016,79 EUR
- program 5 – bezpečnosť - zníženie výdavkov o 1 330,00 EUR
- program 9 – vzdelávanie - zníženie výdavkov o 864,00 EUR
- program 11 – kultúra - zníženie výdavkov o 580,55 EUR
- program 12 – prostredie pre život - zníženie výdavkov o 4 660,00 EUR
- program 13 – sociálne služby - zníženie výdavkov o 15  795,00 EUR
- program 15 – administratíva - zvýšenie výdavkov o 31 032,97 EUR

  
v EUR Príjmy Výdavky

Prebytok +
Schodok -

Bežný rozpočet 3 479 389,42 3 477 803,08 1 586,34
Kapitálový rozpočet 1 956 558,97 1 276 297,63 680 261,34
Finančné operácie 180 493,06 862 340,74 -681 847,68
Spolu 5 616 441,45 5 616 441,45 0,00

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č.444/29/2010
Rozpočtové opatrenie č. 13/2010

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 na podpoložkách rozpočtu 01116 – výdavky verejnej správy 
 –  zníženie výdavkov :
- podpoložka 611 – mzdy o sumu 134,00 EUR z presunom na transfer 
nemocenské dávky
- podpoložka 633 –  materiál o sumu 2 797,60  EUR s presunom na 637 služby 
- uvedený presun nemá vplyv na programový rozpočet. 

b) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 0310 – verejný poriadok a 
bezpečnosť – 

-  zníženie na podpoložke 611- mzdy v sume 18,00 EUR z presunom na transfer 
nemocenské dávky 
- zvýšenie na podpoložke 632 – energie o sumu 100,- EUR
- zvýšenie na podpoložke 633 – materiál o sumu 25,00 EUR
- zvýšenie na podpoložke 634 – dopravné o sumu 342,00 EUR
- zníženie na podpoložke 637 – služby o sumu 485,90 EUR
- zvýšenie na podpoložke 651004 - úroky z lízingu
- uvedený presun nemá vplyv na programový rozpočet

c) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 0320 – ochrana pred požiarmi
 – zníženie na podpoložke 633 - materiál v sume 130,00 EUR
 - zvýšenie na podpoložke 634 - dopravné o sumu 80,00 EUR
 - zníženie na podpoložke 635 – údržba o sumu 190,00 EUR
- zvýšenie na podpoložke 637 – služby o sumu 240,00 EUR
 - uvedený presun nemá vplyv na programový rozpočet

d) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 04513 – správa a údržba ciest – 
zvýšenie na podpoložke údržba ciest 635  v sume 2 000,00 EUR a zníženie na 
podpoložke rozpočtu 633 - materiál o sumu 2 000,00 EUR - uvedený presun 
nemá vplyv na programový rozpočet

e) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 0473 – cestovný ruch – zvýšenie 
na podpoložke údržba ciest 637 - služby v sume 230,00 EUR a zníženie na 
podpoložke rozpočtu 631 – cestovné  o sumu 230,00 EUR - uvedený presun 
nemá vplyv na programový rozpočet

f) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 0610 – rozvoj bývania – presun na 
podpoložkách rozpočtu 635 - údržba - uvedený presun nemá vplyv na 
programový rozpočet

g) presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 0620 – rozvoj obce – presun na 
podpoložkách rozpočtu – 633 materiál zníženie o sumu 17 384,- EUR 
s presunom 18 084,00 EUR na kapitálové výdavky (detské ihrisko), zníženie na 
podpoložke 634 – dopravné o sumu 150,00EUR, zníženie na podpoložke 635 – 
údržba o sumu 1 800,00 EUR, zvýšenie na podpoložke 637 – služby o sumu 
1 150,00 EUR - uvedený presun má vplyv na programový rozpočet:
 - zníženie v položke 15.1 - administratíva o sumu 18 084,00 EUR

   - zvýšenie v položke 3.3.1 – zveľaďovanie majetku o sumu 18 084,00 EUR
h)   presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 0820 – kultúrne služby v sume 

830,00 EUR
  Uvedený návrh  presunu vo výdavkoch nemá vplyv na programový rozpočet
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i)  presun výdavkov na podpoložkách rozpočtu 08205 – knižnica
- presun výdavkov medzi podpoložkami 633 materiál v sume 88,00 EUR a 635 – 
údržba
 Uvedený návrh  presunu vo výdavkoch nemá vplyv na programový rozpočet

j) Presun výdavkov na podpoložke rozpočtu 0840 – údržba priestorov cintorína na 
kapitálové výdavky – oplotenie cintorína v sume 1 500,00 EUR . Uvedený návrh 
presunu vo výdavkoch nemá vplyv na programový rozpočet

k) Presun výdavkov na podpoložke rozpočtu 10202 – staroba – opatrovateľská 
služba s navýšením miezd o sumu 2 870,00 EUR, zvýšenie transferu na 
nemocenské dávky o 130,00EUR, zníženie o sumu 3 000,00EUR – transfer 
príspevkovej organizácií

  Uvedený návrh  presunu vo výdavkoch nemá vplyv na programový rozpočet
l) Presun výdavkov – transfer ZŠ na ul. Komenského zo štátneho rozpočtu – 

zvýšenie výdavkov na mzdy o sumu 33 000,00 EUR, zníženie výdavkov na 
tovary a služby o sumu 33000,00 EUR - Uvedený návrh  presunu vo výdavkoch 
nemá vplyv na programový rozpočet

m) Presun výdavkov – transfer ŠJ na ul. Komenského – zvýšenie výdavkov na 
tovary a služby o sumu 15 000,00 EUR, zníženie výdavkov na mzdy o sumu 
15000,00 EUR - Uvedený návrh  presunu vo výdavkoch nemá vplyv na 
programový rozpočet

n) Presun výdavkov – transfer ZŠ – školské stredisko záujmovej činnosti na ul. 
Komenského – presun bežných  výdavkov z tovary a služby na kapitálové 
výdavky v sume 7 140,00 EUR – nákup 2 ks interaktívne tabule pre vzdelávanie 
žiakov. Uvedený návrh  presunu vo výdavkoch nemá vplyv na programový 
rozpočet.

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

UZNESENIE č.445/29/2010
Bezodplatný prevod správy majetku obce Smižany na ZŠ Komenského ul. 3, 

ktorého obstarávanie bolo financované z rozpočtu obce v roku 2010 z dôvodu jeho 
účelového využitia Základnou školou, Komenského ul.  Jedná sa o :
- rozvody počítačových sietí v objekte ZŠ Komenského ul. 3 ........  2169,84 Eur
- kamerový systém – koncové zariadenia......................................   1465,16 Eur

 Celkom  ...................................   3635,00 Eur
Zmluvu o prevode správy podpíše starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu        starosta obce
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UZNESENIE č.446/29/2010
OZ dopĺňa uznesenie zo dňa 25.2.2010 - do zoznamu uchádzačov o byty 

nízkeho štandardu zaraďuje tých uchádzačov, ktorí uhradili daň z nehnuteľnosti a 
poplatok za TKO do termínu 14.7.2010. 

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

UZNESENIE č.447/29/2010
OZ schvaľuje komisiu, ktorá bude dohliadať nad losovaním bytov v zložení :   

Ing. Miroslav Malina – prednosta obce, Ing. Iveta Dobšinská – kontrolórka obce, 
p. Jozef Svetkovský – poslanec OZ, Ing. Mgr. Ján Prostejovský – náčelník OP 
Smižany, p. Šarišský.                           

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

UZNESENIE č.448/29/2010
Pridelenie bytov nižšieho štandardu na adrese :

Na ul. Rybníky č. 1493/23, Smižany :  
    Meno :              Priezvisko :                                Trvalý pobyt :                             

Byt č. 1    Jarmila     Šarišská Rybníky 929/5, Smižany
Byt č. 2    Zuzana     Čonková Zelená 570/47, Smižany
Byt č. 3    Lenka     Kokyová Vrbová 662/10, Smižany
Byt č. 4    Anna     Kokyová Vrbová 662/10, Smižany
Byt č. 5    Simona     Čonková Vrbová 656/11, Smižany
Byt č. 6    Oľga     Balážová Rybníky 931/9, Smižany
Byt č. 7    Mária     Pokutová Hornádska 623/4, Smižany
Byt č. 8    Peter     Šarišský Hornádska 618/9, Smižany
Na ul. Rybníky č. 1494/25, Smižany : 
Byt č. 1    Zuzana     Boženiaková Zelená 592/91, Smižany
Byt č. 2    Ľuboš     Hlaváč Zelená 615/20, Smižany
Byt č. 3    Monika     Kokyová Štrkovec 945/3, Smižany
Byt č. 4    Jozef     Koky Zelená 614/18, Smižany
Byt č. 5    Anton     Durstin Štrkovec 952/17, Smižany
Byt č. 6    Slavomír     Kovács Zelená 588/83, Smižany
Byt č. 7    Mária     Kokyová Vrbová 659/4, Smižany
Byt č. 8    Rastislav     Pollák Hornádska 617/7, Smižany
Náhradník č. 1 : Zdena Kroščenová Zelená 607/121, Smižany
Náhradník č. 2 : Kamila Holubová Rybníky 931/9, Smižany
Náhradník č. 3 : Soňa Bagárová Štrkovec 1068/10, Smižany
Nájomníci pred prevzatím prideleného bytu sú povinní uhradiť finančnú zábezpeku 
vo výške 333,- Eur. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nebude dlhšia  ako 30 
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kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. V prípade že vylosovaný 
žiadateľ nezaplatí zábezpeku v stanovenej lehote, nahradí ho žiadateľ – náhradník 
v poradí od 1-3, pre ktorého platí stanovená lehota.
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č.449/29/2010
OZ schvaľuje žiadosť p. Špaka kolaudovať nákupné centrum po častiach.

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

C) OZ ukladá

UZNESENIE č.450/29/2010

         Oddeleniu výstavby a ŽP vyzvať p. Daniela Kurillu, trvale bytom Slovinky 285, 
053 40 Slovinky – vlastníka parc.č. C-KN 2095/9 a chaty, súp. č. 31659 na 
Košiarnom briežku,  ktorý zrealizoval bez stavebného povolenia spevnené plochy 
v okolí chaty na pozemku vo vlastníctve obce Smižany, aby tieto zrealizované plochy 
uviedol do pôvodného stavu.

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