
  UZNESENIA
z 30. zasadania OZ, konaného
dňa 18. 11. 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
- informáciu o čerpaní rozpočtu za I.-III. štvrťrok 2010
- návrh rozpočtu obce na rok 2011
- Dodatok č. 7 k platovému poriadku zamestnancov obce
- správu o stave vymáhania daňových nedoplatkov k 31.10.2010

B)  OZ schvaľuje 
UZNESENIE č.451/30/2010

Rozpočtové opatrenie č. 14/2010
1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z.
a) zvýšenie príjmov celkom o 57 406,77 EUR, z toho:

rozpočtová položka 292006 – z náhrad poistného plnenia o 40 000,00 EUR
                                 311       - dary ZŠ v sume 1 459,70 EUR

                                          - dary ŠJ pri ZŠ v sume 1 038,72 EUR
                            312001 – transfer na voľby v sume 3 420,15 EUR
                            312001 – transfer na bežné výdavky v sume 15 588,00 EUR
                            312001 – transfer pre ZŠ z KŠU zníženie o 4 014,80 EUR
                            312001 – transfer pre MŠ – zníženie o  85,00 EUR 

b) zvýšenie výdavkov  celkom o 57 406,77 EUR, z toho:
1. bežných - v sume 69 026,92 EUR
    rozpočtová položka 01116 637015 – poistné zníženie o 2 238,00 EUR program 3. 
                                                               interné služby
                                     0160 – transfer na voľby zvýšenie 3 420,15 EUR program 15 

                                                      administratíva
                                     0310 – presun  zo miezd na nemocenské dávky 10,00 EUR
                                                 presun z telekomunikačné služby na údržbu sofvéru  

                                                      v sume 172,- EUR bez zmeny programov
                                       0620 – rozvoj obce zvýšenie o 65 479,65 EUR z prijatých 

náhrad od 
                                                 poisťovne – zmena v programe 12.1 a 15.1.
                                     0911 – zvýšenie o 1 200,00 EUR na MŠ Ružova ul. a    

                                                      súčasne presuny medzi jednotlivými položkami –     
                                                      zvýšenie v programe 9.1
                                

                                    09601 – zvýšenie  o 250,00  EUR, súčasne presuny medzi 
                                                  jednotlivými  pol. s dodržaním rozpočtu podľa ŠJ -    
                                                  zvýšenie v programe  9.3.                                        

                                    09121 – zvýšenie ZŠ o transfer z KŠU na dopravné   
                                                   a asistentov učiteľa v  sume  8 099,20 EUR,    
                                                  náhrada od poisťovne 1 431,50 EUR, účelové 
                                                  dary v sume 1 459,70 EUR, zníženie na normatívne  
                                                  o 12 114,00 €
                                                  – zníženie v programe 9.2

1



                                    09122 – zvýšenie dar ZUŠ o 1000,00 EUR na tovary 
                                                       a služby zvýšenie v  programe 9.6 ZUŠ

                              
                                     09601 – transfer na ŠJ pri ZŠ K – zvýšenie o dar 1 038,72   
                                                   EUR zvýšenie  v programe 9.3.1 
                                                                                          
2.  kapitálových – v sume 3 312,00 EUR v položke zmeny a doplnky územného 
plánu, zvýšenie  programu 1.2.

3.  finančné operácie – zníženie o 14 932,15 EUR splátky úveru - zmena programu 
15.2.

Rekapitulácia rozpočtu  2010 - 
upravený rozpočet
  
v EUR Príjmy Výdavky

Prebytok +
Schodok -

Bežný 
rozpočet 3 536 796,19 3 546 830,00 -10 033,81
Kapitálový 
rozpočet 1 956 558,97 1 279 609,63 676 949,34
Finančné 
operácie 180 493,06 847 408,59 -666 915,53
Spolu 5 673 848,22 5 673 848,22 0,00

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

UZNESENIE č.452/30/2010
Dodatočné  vysporiadanie  vlastníctva  k  pozemku parc.  č.  C-KN 2037/23  o  

výmere 142 m2  – zast.  plochy a nádvoria zapísaný na LV č.  1 v k.  ú.  Smižany 
nachádzajúci sa na Košiarnom  briežku pod rekreačnou  chatou  súp. č. 34430 pre 
RNDr. Valériu Ostrovskú, CSc.,  bytom  Družstevná 855/8,  Modra v podiele 5/12 
a pre Mgr. Norberta Marka, bytom Tupolevova 1008/10, Bratislava v podiele 7/12 v 
cene 16,60 €  + 19% DPH za 1 m2. Celková cena 2 805,07 € (84 505,54 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 nadobúdateľom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník 
stavby postavenej na tomto pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu      starosta obce
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UZNESENIE č.453/30/2010
Dodatočné vysporiadanie  vlastníctva k  pozemku parc.  č.  C-KN 2037/23  o  

výmere 142 m2  – zast.  plochy a nádvoria zapísaný na LV č.  1 v k.  ú.  Smižany 
nachádzajúci sa na Košiarnom  briežku pod rekreačnou  chatou  súp. č. 34430 pre 
RNDr. Valériu Ostrovskú, CSc.,  bytom  Družstevná 855/8,  Modra v podiele 5/12 
a pre Mgr. Norberta Marka, bytom Tupolevova 1008/10, Bratislava v podiele 7/12 v 
cene 16,60 €  + 19% DPH za 1 m2. Celková cena 2 805,07 € (84 505,54 Sk). 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č.454/30/2010
Predaj  pozemku  v blízkosti  rodinného  domu  na  Maši  časť  parc.  č.  C-KN 

1875/10,  druh  pozemku  ostatné  plochy  diel  č.  3  o výmere  177  m2 podľa  GP č. 
36595578-84/2010  pre  Jozefa  Kladného  a manž.  Moniku,  obaja  bytom  Hutnícka 
2715/14, Spišská Nová Ves v cene 4,98 €  + 19 % DPH za 1 m2. Celková cena 
1 048,94 € (31 600,37 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 nadobúdateľom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník 
susedného pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.

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

UZNESENIE č.455/30/2010
Predaj  pozemku  v blízkosti  rodinného  domu  na  Maši  časť  parc.  č.  C-KN 

1875/10,  druh  pozemku  ostatné  plochy  diel  č.  3  o výmere  177  m2 podľa 
geometrického plánu č.  36595578-84/2010 pre Jozefa Kladného a manž.  Moniku, 
obaja bytom Hutnícka 2715/14, Spišská Nová Ves v cene 4,98 €  + 19 % DPH za 1 
m2. Celková cena 1 048,94 € (31 600,37 Sk). 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

Ing. Miroslav Malina Ing. Michal Kotrady
    prednosta úradu      starosta obce
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UZNESENIE č.456/30/2010
Jednotnú kúpnu cenu pre dodatočné vysporiadanie pozemkov pod 

verejnoprospešnými stavbami (komunikácie a i.) v katastrálnom území Smižany vo 
výške 1,- € za 1 m2 . Kúpne zmluvy uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č.457/30/2010
- úpravu výšky  nájomného v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ulici 

Rybníky 1479/20 a 1480/22 v zmysle § 5 Výnosu MVaRR SR z 23.12.2004 č.V-
1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v nájomných bytoch nižšieho 
štandardu

2,5 % z nákladov  -  8517,70 EUR
- nájom na 1 m2 podlahovej plochy 8,933 EUR ročne
- nájom za byt 59,57 m2 – ročne 532,03 EUR, mesačne 44,34 EUR + 4,98 EUR za 
drevárne
- nájom za byt 59,67 m2 – ročne 533,03 EUR, mesačne 44,41 + 4,98 EUR za 
drevárne
Úprava nájomného nadobúda účinnosť od 1.1.2011.

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

UZNESENIE č.458/30/2010
- výšku nájomného v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ulici Rybníky 

1493/23 a Rybníky 1494/25 v obvyklej výške:
- nájom za byt  59,57 m2,  ročne 591,84 EUR, mesačne  49,32 EUR
- nájom za byt  59,67 m2,  ročne 592,68 EUR, mesačne 49,39 EUR
Prenajímateľ – Obec Smižany – dá nájomcovi výpoveď, ak nemá nájomca 

uhradené nájomné najmenej za 3 mesiace a výpovedná lehota je trojmesačná.
Finančná zábezpeka na nájomný byt nižšieho štandardu je stanovená vo výške 

333,- EUR a nájomca ju musí uhradiť na účet obce pred podpísaním nájomnej zmluvy. 
Finančná zábezpeka sa pri vrátení nebude úročiť.

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

4


