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UZNESENIA  

z 5. zasadnutia OZ, konaného dňa 5. 5. 2011 v Smižanoch  

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

zasadnutí OZ 

- informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
 

B) OZ schvaľuje    

  UZNESENIE č.  17/5/2011 

 Dodatok č.1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov obce Smižany 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

 UZNESENIE č. 18/5/2011 

 Dodatok  č.1 k VZN č. 77 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane 

verejného poriadku a zelene 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č.  19/5/2011 

VZN č. 91 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane 

obyvateľstva pred hlukom a vibráciami, v bode 5.a) so zmenou času od 1.7. do  31.8. v piatok 

a  sobotu od 8:00 – 23:00 hod., v ostatnom čase od 8:00 – 22:00 hod. 

 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 
UZNESENIE č. 20/5/2011 
Na základe návrhu inventarizačnej komisie a obecnej rady vyradenie majetku 

v operatívnej evidencii  k 31.05.2011 v hodnote..........................     1 819,05 Eur 

Jedná sa o majetok nachádzajúci sa v školských jedálňach, v budove obecného úradu, ktorý 

neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia, znehodnotenia 

záplavami alebo morálneho zastarania. 

 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 
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UZNESENIE č. 21/5/2011 
Bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany na Obecné kultúrne centrum, 
Smižany ku dňu kolaudácie, t.j. 28.4.2011. 

 
1.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – iný majetok: 

     - technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa  

       v hodnote  celkom            424 946,51 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -      21 247,33 EUR 

                                   ŠR        -      42 494,65 EUR 

                                   EFRR   -    361 204,53 EUR  

2.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – drobné stavby: 

     - pamiatkovo chránené oplotenie 

       v hodnote  celkom                       16 211,40 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -                810,57 EUR 

                                   ŠR        -            1 621,14 EUR 

                                   EFRR   -          13 779,69 EUR  

 

    - vodovodná prípojka 

       - v hodnote celkom                         11 426,36 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -                  571,32 EUR 

                                   ŠR        -               1 142,64 EUR 

                                   EFRR   -               9 712,41 EUR  

    - kanalizačná prípojka 

       - v hodnote celkom                            12 232,08 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -                     611,60 EUR 

                                   ŠR        -                  1 223,21 EUR 

                                   EFRR   -                10 397,27 EUR  

3.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie – inžinierske stavby: 

     - vonkajšie osvetlenie 

        - v hodnote celkom                    9 546,14 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -            477,26  EUR 

                                   ŠR        -            954,51 EUR 

                                   EFRR   -         8 113,37 EUR 

 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 

 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 
 
UZNESENIE č. 22/5/2011 

Bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany na Obecné kultúrne centrum,  
Smižany ku dňu kolaudácie, t.j. 28.4.2011. 

 
1.) Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie majetku:   

    -  Spevnené plochy a sadové úpravy (popis tvorí prílohu č. 2) 

       hodnota majetku celkom           117 520,59 EUR 
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          z toho: - zdroj: vlastné  -            5 876,03 EUR 

                                   ŠR        -          11 752,06 EUR 

                                   EFRR   -          99 892,50 EUR 

 

Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 
 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č. 23/5/2011 
Bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku obce Smižany na Obecné kultúrne centrum,  
Smižany ku dňu kolaudácie, t.j. 28.4.2011. 

 
Popis majetku a jeho hodnota pre zaradenie do evidencie:  

1. Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný: 

    a) interiérové vybavenie (rozpis v prílohe č. 2) 

       v hodnote  celkom           48 098,67 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -      2 404,93 EUR 

                                   ŠR        -      4 809,87 EUR 

                                   EFRR   -     40 833,87 EUR  

     b) výpočtová technika (rozpis v prílohe č. 3) 

         v hodnote  celkom           5 794,29 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -        289,71 EUR 

                                   ŠR        -        579,43 EUR 

                                   EFRR   -     4 925,15 EUR  

 

2.) Drobný hmotný majetok: 

    a) interiérové vybavenie (rozpis v prílohe č. 2) 

       v hodnote  celkom           62 404,19 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -     9 166,85 EUR 

                                   ŠR        -     5 603,93 EUR 

                                   EFRR   -   47 633,41 EUR  

 

     b) výpočtová technika (rozpis v prílohe č. 3) 

         v hodnote  celkom           8 714,56 EUR 

          z toho: - zdroj: vlastné  -        435,73 EUR 

                                   ŠR        -         871,46 EUR 

                                   EFRR   -      7 407,38 EUR  

 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 
 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 
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UZNESENIE č. 24/5/2011 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011: 

-   717001 realizácia nových stavieb 0620 protipovodňové opatrenia - zníženie o 14 870,00 Eur 

-   716 projektová dokumentácia 0911 rekonštrukcia MŠ Ružová – navýšenie o 14 870,00 Eur 

 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č. 25/5/2011 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2011: 

-   717001 realizácia nových stavieb 0620 protipovodňové opatrenia - zníženie o 250,00 Eur 

-   04513 správa a údržba ciest 637 004 – navýšenie o 250,00 Eur 

 
 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č. 26/5/2011 
OZ schvaľuje poskytnutie opatrovateľky pre pani Jiřinu Šefčíkovú. 

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

 

C) OZ ukladá    

UZNESENIE č. 27/5/2011 
Obecnému úradu v Smižanoch povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán 

záchranných prác, pripraviť protipovodňový plán obce, dopracovať čísla na uliciach 

a konkretizovať okruh povinných osôb. 

Zodpovedný:  prednosta OcÚ 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č. 28/5/2011 
 Obecnému úradu v Smižanoch každý mesiac 3 dni pred zaslaním Smižianskeho 

hlásnika do tlače postúpiť pripravený materiál, týkajúci sa problematiky obecného 

zastupiteľstva elektronicky všetkým poslancom. 

 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 
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UZNESENIE č. 29/5/2011 
            Prednostovi obecnému úradu v Smižanoch zabezpečiť zasadnutie redakčnej rady 

 Smižianskeho hlásnika každý mesiac pred termínom uzávierky. 

 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č. 30/5/2011 
Obecnému úradu v Smižanoch predložiť doklady, o ktoré požiada poslanec najneskôr do 

3 pracovných dní. 
 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 

UZNESENIE č. 31/5/2011 
Obecnému úradu v Smižanoch pripraviť pre stavebnú komisiu kompletnú 

dokumentáciu súvisiacu s rekonštrukciou objektu obecnej polície. 
 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 


