
UZNESENIA
zo 4. zasadnutia OZ, konaného dňa 24. 3. 2011 v Smižanoch 

A) OZ berie na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ
- správu hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu, na roky 2012 – 2013 a k rozpočtu 

obce na r. 2011

B) OZ schvaľuje   
  UZNESENIE č.  1/4/2011

1.) - doplnenie členov redakčnej rady Smižianskeho hlásnika o p. Branislava 
Sarňáka, Mgr. Ľudmilu Bartošovú 
2.) - termín zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň  5.5.2011, zároveň ruší termín 
OZ dňa 28.4.2011 (Uznesenie 1/4/2011)

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

UZNESENIE č. 2/4/2011
Pridelenie ulíc poslancom:
Mgr. Trošanová – Ružová, Jahodová, Jabloňová, Tomášovská
Mgr. Szitová – Tatranská, Krátka
p. Orinčáková – Smreková, Majkuta, Kukučínova, Štúrova
Ing. Zekucia – Hollého, Jesenského, Za kaštieľom, P. Suržina
p. Svetkovský – Pribinova, Okružná, Mojmírova, Javorová
Ing. Ertlová – Nová, Nábrežná, Brusník, Nám. M. Pajdušáka
p. Špener – Lipová, Topoľová, Agátová, Brezová, Nálepkova
Ing. Novotný – Iliašovská, Hviezdoslavova, Štefánikova, Komenského
p. Grečko – Ľ. Podjavorinskej, Staničná, Rázusova, Sládkovičova, Mlynská
Mgr. Vaško – Maša, Košiarny briežok, Záhradky, Slovenského raja
p. Horváth – Za mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná
p. Koky – Štrkovec, Poľná, Veterná
p. Mika – Rybníky, Zelená, Bystrá, Lúčna

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

UZNESENIE č.  3/4/2011
Členov komisií OZ z radov občanov:

Komisia pre podnikanie a hospodárstvo - Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Peter Vodžák,  
p. Mária Kramárová, p. Janka Čikovská, p. Viera Aštáryová
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Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport : RNDr. Jana Vozárová, 
Mgr. Dana Cvengrošová, p. Viliam Štrauch, p. Richard Klubert

Komisia životného prostredia a verejného poriadku :  p. Jozef Slamený, p. Miroslav 
Olexi,  p. Peter Schmogner, Ing. Milan Školníček, Ing. Vladimír Andrássy

Komisia sociálna a bytová : p. Génovéva Salajová, Mgr. Mária Palušáková, 
Mgr. Michal Bartoš, Alena Zubajová, Ľubomíra Murdžáková

Komisia finančná :  MVDr. Monika Kurucová, p. Anna Gerčáková,  Ing. Šarlota 
Mišíková,  Ing. Mária Poremba, Ing. Jana Pacanovská, Ing. Iveta Iľašová

Komisia stavebná : p. Ján Čikovský,  Mgr. Anna Šimonovičová, Ing. arch. Michal 
Kuvik

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

UZNESENIE č.  4/4/2011
Dodatok č.2  k VZN č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce   Smižany

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

UZNESENIE č. 5/4/2011
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/19 o  výmere 85 
m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci 
sa na Košiarnom  briežku pri  rekreačnej   chate  súp.  č.   3420 pre Pavla  Barillu 
a manž. Zuzanu Barillovú,  obaja bytom  Za Hornádom 9/22,  Spišská  Nová  Ves v 
cene 20,- €  + 20 % DPH za 1 m2. Celková cena 2 040,- €. 
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. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 6/4/2011
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/19 o  výmere 85 
m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci 
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sa na Košiarnom  briežku pri  rekreačnej   chate  súp.  č.   3420 pre Pavla  Barillu 
a manž. Zuzanu,  bytom  Za Hornádom 9/22,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 
% DPH za 1 m2. Celková cena 2 040,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 7/4/2011
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č.  C-KN 2095/10 o  výmere 
121  m2  –  druh  pozemku  lesné  pozemky  zapísaný  na  LV  č.  1  v k.  ú.  Smižany 
nachádzajúci sa na Košiarnom  briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3660 pre Ing. 
Borisa Bartalského, PhD., bytom  E. M. Šoltésovej   2750/25,   Spišská  Nová  Ves  v 
cene  20,-  €   +  20 %  DPH  za  1 m2.   Celková cena 2 904,- €. 
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. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 8/4/2011
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č.  C-KN 2095/10 o  výmere 
121  m2  –  druh  pozemku  lesné  pozemky  zapísaný  na  LV  č.  1  v k.  ú.  Smižany 
nachádzajúci sa na Košiarnom  briežku pri rekreačnej  chate  súp. č.  3660 pre Ing. 
Borisa Bartalského, PhD., bytom  E. M. Šoltésovej   2750/25,   Spišská  Nová  Ves  v 
cene  20,-  €   +  20 %  DPH  za  1 m2.   Celková cena 2 904,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 9/4/2011
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/6 o  výmere 159 
m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci 
sa na Košiarnom  briežku pri rekreačnej  chate  súp. č. 520 pre Ladislava Radvanca 
a manž. Alicu,  obaja bytom  Slovenská 12/4,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 
% DPH za 1 m2. Celková cena 3 816,- €. 
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.
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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. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce

UZNESENIE č. 10/4/2011
Dodatočné vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. C-KN 2095/6 o  výmere 159 
m2 – druh pozemku lesné pozemky zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Smižany nachádzajúci 
sa na Košiarnom  briežku pri rekreačnej  chate  súp. č. 520 pre Ladislava Radvanca 
a manž. Alicu,  obaja bytom  Slovenská 12/4,  Spišská  Nová  Ves v cene 20,- €  + 20 
% DPH za 1 m2. Celková cena 3 816,- €. 
Zároveň OZ ruší uznesenie č. 259/23/98.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 11/4/2011
Zriadenie  záložného  práva  pre  záložného  veriteľa  Ministerstvo  dopravy,  výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6,  Bratislava na stavbu „Smižany – 
nájomné bytové domy s nižším štandardom 16 b. j. – II. etapa“, ktorá sa nachádza 
v k. ú. Smižany na parc. č. 1720/119 o výmere 293 m2 - zastavané plochy a nádvoria, 
súp. č. 1493 a na parc. č. 1720/120 o výmere 293 m2 - zastavané plochy a nádvoria, 
súp.  č.  1494,  obidva  bytové  domy  sú  zapísané  na  liste  vlastníctva  č.  1  a ich 
vlastníkom je Obec Smižany.
Záložnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 12/4/2011
Zriadenie záložného práva pre záložného veriteľa Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2/B, Bratislava k nehnuteľnostiam, ktoré sú 
predmetom projektu s názvom „Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany“. Ide 
o tieto nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Smižany, zapísané na liste vlastníctva 
č. 1, vlastníkom je Obec Smižany :
- parc. č. C-KN 1043/14 o výmere 546 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
- parc. č. C-KN 1043/15 o výmere 973 m2 – zastavané plocha a nádvoria,
- stavba súp. č. 302
Záložnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

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

UZNESENIE č. 13/4/2011
Po prerokovaní v jednotlivých komisiách OZ, v obecnej rade a stanoviskách finančnej 
komisie a hlavnej kontrolórky obce podľa návrhu s príslušnými úpravami:
1. programový rozpočet obce Smižany na rok 2011 ako záväzný v príjmovej časti 
v sume 5 909 808,49 EUR a vo výdavkovej časti v sume 5 692 965,60 EUR, 
s prebytkom 216 842,89 EUR
2. rozpočet obce Smižany na roky 2012 – 2013 ako orientačný
3. rozpočet príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum  v sume 103 000,0 EUR

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

C) OZ ukladá   

UZNESENIE č. 14/4/2011
Obecnému úradu v Smižanoch upraviť zásady odmeňovania poslancov v bode 4 – 
zruší vyplácanie odmien poslancom

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 15/4/2011
Obecnému úradu v Smižanoch povinnosť oznamovať členom komisie na prípravu 
a vyhodnocovanie verejného obstarávania a ponúk termín zasadania komisie 
najneskôr 3 pracovné dni pred zasadaním.

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

UZNESENIE č. 16/4/2011
Obecnému úradu v Smižanoch z dôvodu zmätočného uverejnenia na internetovej 
stránke obce zmeniť vo výzve pre zákazku „Lávky pre peších na potoku Brusník – 
oprava po povodniach – Lávka č. 1 a 3“ v bode 12 prvú vetu, ktorá bude po zmene 
znieť: „ Súťažné podklady spolu so žiadosťou o účasť v súťaži si uchádzači môžu 
vyžiadať písomne na adrese: Obec Smižany, Námestie Pajdušáka 50, 053 11 
Smižany, alebo e-mailom na : baginovaocu@rup.sk najneskôr do 4.4.2011 do 15,00 
hod..“ a takto zmenenú výzvu uverejniť na stránke obce najneskôr o 10,00 hod. dňa 
28.3.2011.

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