
UZNESENIA

zo 7. zasadnutia OZ, konaného dňa 23.6. 2011 v Smižanoch 

A) OZ berie na vedomie

- správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých na predošlom zasadnutí OZ
- informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
- informáciu o čerpaní rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2011
- stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Smižany za rok 2010

B) OZ schvaľuje   

UZNESENIE č. 35/7/2011

1 . záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie   b e z    v ý h r a d
a) prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových  pravidlách samosprávy vo výške 287 650,86 EUR  použiť na 
vyrovnanie schodku z návratných zdrojov financovania v sume 280 274,36 EUR a  
zostatok  v sume  7 376,50 EUR  previesť do   rezervného fondu obce

b)  zisk z podnikateľskej činnosti v sume  26 486,30 EUR  previesť na účet 
 nerozdeleného     zisku predchádzajúcich období

d)  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - stratu  v sume 101 296,18 EUR previesť  na 
účet nerozdeleného zisku

e)  prebytok hospodárenia príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2010 
v sume  481,80 EUR použiť účelovo v roku 2011 na energie. 

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

UZNESENIE č.  36/7/2011
VZN č. 92 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

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

UZNESENIE č.  37/7/2011
Povodňový plán obce  

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 38/7/2011
Rozpočtové opatrenie č. 5 :

Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a výdavky podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.: 

1. 0560 717001 – protipovodňové opatrenia – zníženie o sumu 38 598,38 EUR 
(podprogram 5.3)
0620 717001 – výstavba nových lávok – zvýšenie o sumu 38 598,38 EUR (podprogram 
3.3) 

2. 0620 635006 – oprava a údržba – zníženie o sumu 40 572,72 (podprogram 15.1)
0620 717001 – výstavba nových lávok – zvýšenie o sumu 40 572,72 EUR (podprogram 
3.3) 

3. 0620 635006 – oprava a údržba budov – zníženie o sumu 6 559,66 EUR (podprogram 
15.1)
0620 716 – projekty -  zvýšenie o sumu 6 559,66 EUR (podprogram 3.3)

4. 0560 717001 – protipovodňové opatrenia – zníženie o sumu 12 168,15 EUR 
(podprogram 5.3)
0620 717001 – dažďová kanalizácia ul. Iliašovská – zvýšenie o sumu 12 168,15 EUR 
(podprogram 3.3)

5. 0620 717002 – rekonštrukcia kaštieľa – zníženie o sumu 2 963,00 EUR (podprogram 
3.3)
0620 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie o sumu 2 963,00 EUR (podprogram 15.1)

6. 0620 717002 – rekonštrukcia kaštieľa – zníženie o sumu 8 709,57 EUR (podprogram 
3.3)
0620 716 – projekty kaštieľ – zvýšenie o sumu 8 709,57 EUR (podprogram 3.3) 

7.  01116 637016 – povinný prídel do sociálneho fondu – zníženie o sumu 365,64 EUR 
(podprogram 15.1)
01116 637015 – poistné – zvýšenie o sumu 365,64 EUR (podprogram 3.3)

8. 09501 630 – transfer školské stredisko záujmovej činnosti – zníženie o sumu 5 000,00 
EUR (podprogram 9.4)
0912 717002 – zhotovenie prístrešku – zvýšenie o sumu 5 000,00 EUR (podprogram 9.4) 

9. 08205 633006 – knižnica všeobecný materiál – zníženie o sumu 200,00 EUR 
(podprogram 11.2)
08205 633009 – knihy do knižnice – zvýšenie o sumu 200,00 EUR (podprogram 11.2)

10. 09601 635006 – údržba budov – zníženie o sumu 100,00 EUR (podprogram 9.3)
09601 637027 – dohody mimo pracovného času – zvýšenie o sumu 100,00 EUR 
(podprogram 9.3)

11. 09601 633006 – všeobecný materiál ŠJ Ružová – zníženie o sumu 52,00 EUR 
(podprogram 9.2)
09601 635003 – oprava telekomunikačnej techniky – zvýšenie o sumu 52,00 EUR 
(podprogram 9.2)

12. 09601 637004 – všeobecné služby ŠJ Ružová – zníženie o sumu 30,00 EUR 
(podprogram 9.2)
09601 637027 – dohody mimo pracovného času – zvýšenie o sumu 30,00 EUR 
(podprogram 9.2)

13. 0310 633009 – knihy, noviny, časopisy  - zníženie o sumu 70,00 EUR (podprogram 5.1) 
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0310 636001- prenájom budov – zvýšenie o sumu 70,00 EUR (podprogram 5.1)

14. 0810 637002 – konkurzy a súťaže – zníženie o sumu 150,00 EUR (podprogram 10.1)
0810 642001 – príspevok TJ Slovan – zvýšenie o sumu 150,00 EUR (podprogram 10.2)  

15. 0610 717001 – technická vybavenosť k IBV v rómskej osade – zníženie o sumu 340,00 
(podprogram 3.3)
0610 716 – projekt - „IBV Smižany“ – zvýšenie o sumu 340,00 (podprogram 3.3) 

16. 0610 717001 – technická vybavenosť k IBV v rómskej osade – zníženie o sumu 840,00 
EUR (podprogram 3.3)
0610 716 – úprava Smižianskeho kanála – zvýšenie o sumu 840,00 EUR (podprogram 
3.3).

1 7 . Presun z položky rozpočtu 0560 717001 – protipovodňové opatrenia na pložku 0560 
637004  - všeobecné služby v sume 14 393,47 eur (podprogram 5.3). Ide o presun 
prostriedkov z kapitálových výdavkov na bežné výdavky, ktoré sú určené na vyčistenie 
Brusníka

18. Presun z položky rozpočtu 09501630 – Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ 
Komenského v sume 5000,- Eur na položku 0620635006 – Oprava Zelenej lávky.

19. Presun z položky rozpočtu 09501642004 – Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ 
Pov. Sv. Kríža v sume 1507,63,- Eur na položku 0620635006 – Oprava Zelenej lávky

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

UZNESENIE č. 39/7/2011

Rozpočtové opatrenie č.  6/2011

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

- 311 – grant zvýšenie príjmov o sumu 4 700,00 EUR
- 0620 635006 oprava poškodenej  lávky – zvýšenie výdavkov o sumu 4 700,00 

EUR (podprogram 3.3)

- 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o 1 736,00 EUR
- 0912 – transfer na ZŠ Komensk. -  zvýšenie výdavkov o 1 736,00 EUR (podprogram 9.2)

- 291008 – vrátenie zrazených odvodov – zvýšenie príjmov o sumu 300,24 EUR
- 01116 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 150,24 EUR 

(podprogram 15.1)
- 0620 633006 – všeobecný materiál  – zvýšenie výdavkov o sumu 150,00 EUR 

(podprogram 15.1)

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č.40/7/2011
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011

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

UZNESENIE č. 41/7/2011
     Vyradenie z majetku obce v zostatkovej hodnote ku dňu 10.6.2011:
           Budova  Predajňa mlieka v sume 1 400,16 EUR

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

UZNESENIE č. 42/7/2011
Zámer obce prenajať pozemok časť parc. č. C-KN 2095/1 o výmere 164 m2  na Košiarnom 
briežku Danielovi Kurillovi, bytom Slovinky 285, Slovinky zastúpeného Jaroslavom Muchom, 
bytom Osloboditeľov 1, Olcnava na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ m2/ rok v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smižany 
č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany. 

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 43/7/2011
Prenájom pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky, zapísanej na LV č. 1 
o výmere 164 m2 na Košiarnom briežku pri rekreačnej chate súp. č. 31659 nachádzajúcej sa 
na parc. č. C-KN 2095/9 Danielovi Kurillovi, bytom Slovinky 285, Slovinky zastúpeného 
Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ 
m2/ rok, celkom 820,- € ročne.
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok III. 
ods. 6 písm. c), ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Smižany.
OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.

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

UZNESENIE č. 44/7/2011
Prenájom  pozemku  časť  parc.  č.  C-KN  2095/1  lesné  pozemky,  zapísanej  na  LV  č.  1 
o výmere 164 m2 na Košiarnom briežku pri rekreačnej chate súp. č. 31659 nachádzajúcej sa 
na  parc.  č.  C-KN 2095/9  Danielovi  Kurillovi,  bytom Slovinky  285,  Slovinky  zastúpeného 
Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ 
m2/ rok, celkom 820,- € ročne.
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 45/7/2011
Zámer obce predať pozemok časť parc.  č.  E-KN 2094/2 o výmere 45 m2   druh pozemku 
trvalé trávne porasty podľa  GP č. 36595578-16/2011  pri rekreačnej  chate  na  Košiarnom 
briežku   JUDr.  Michalovi  Bečarikovi,  bytom  Banícka  1737/26,  Spišská  Nová  Ves  na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85/2009, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany. 

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 46/7/2011
Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, 
podľa  GP č. 36595578-16/2011:
- diel  1 o výmere 33 m2  ,  diel 2 o výmere 9 m2  ,  diel 3 o výmere 3 m2   spolu 45 m2   pri 
novostavbe  rekreačnej  chaty  nachádzajúcej  na  parc.  č.  C-KN  2037/115  na  Košiarnom 
briežku  pre  JUDr.  Michala  Bečarika,  bytom  Banícka  1737/26,  Spišská  Nová  Ves  na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 +  DPH, celkom 1 080,- €.
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a  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 vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku  zastavaného  stavbou,  potom  OZ  tento  predaj  definuje  ako  prípad  hodný 
osobitného zreteľa.

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

UZNESENIE č. 47/7/2011
Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, 
podľa  GP č. 36595578-16/2011:
- diel  1 o výmere 33 m2  ,  diel 2 o výmere 9 m2  ,  diel 3 o výmere 3 m2   spolu 45 m2   pri 
novostavbe  rekreačnej  chaty  nachádzajúcej  na  parc.  č.  C-KN  2037/115  na  Košiarnom 
briežku  pre  JUDr.  Michala  Bečarika,  bytom  Banícka  1737/26,  Spišská  Nová  Ves  na 
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 +  DPH, celkom 1 080,- €.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 48/7/2011
Zámer obce zameniť svoj majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku  obcí  v platnom  znení  a VZN  obce  Smižany  č.  85,  ktorým  sa  určujú  zásady 
hospodárenia  a nakladania  s majetkom  obce  Smižany,  a  to pozemky  zapísané  na  liste 
vlastníctva č. 1 parc. č. C-KN 378/2 a časť parc. č. C-KN 379 podľa geometrického plánu č. 
41688635-39/2010: 
- parc. č. C-KN 378/2 – záhrada o výmere 523 m2  (dvor pri cirkevnej škole)
- parc. č. C-KN 378/4 – zastavané plochy o výmere 112 m2 (kotolňa pri cirk. škole) 

- parc. č. C-KN 379/5 – zastavané plochy o výmere 378 m2  (dvor pri obecnej polícii),
spolu o výmere 1013 m2  

za  pozemky  vo  vlastníctve  Rímskokatolíckej  cirkvi  –  farnosť  Povýšenia  Svätého  Kríža 
Smižany zapísané na liste vlastníctva č. 746:
- parc. č. E-KN 90004 – orná pôda o výmere 668 m2  (ul. Nová cesta okolo fary)
- parc. č. E-KN 90002 – zastavané plochy o výmere 394 m2  (ul. Nová cesta okolo fary),
spolu o výmere 1062 m2. Rozdiel vo výmere sa nebude vzájomne kompenzovať.

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 49/7/2011
Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na liste vlastníctva č. 1 oddelených podľa 
geometrického plánu č. 41688635-39/2010 nasledovne: 
- parc. č. C-KN 378/2 – záhrada o výmere 523 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (dvor pri cirkevnej 
škole)
- parc. č. C-KN 378/4 – zastavané plochy o výmere 112 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (kotolňa 
pri cirk. škole) 

- parc. č. C-KN 379/5 – zastavané plochy o výmere 378 m2  od parc. č. C-KN 379 (dvor pri 
obecnej polícii) 
spolu o výmere 1013 m2  

za pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Povýšenia Svätého Kríža 
Smižany zapísané na liste vlastníctva č. 746:
- parc. č. E-KN 90004 – orná pôda o výmere 668 m2  (ul. Nová cesta okolo fary)
- parc. č. E-KN 90002 – zastavané plochy o výmere 394 m2  (ul. Nová cesta okolo fary),
spolu o výmere 1062 m2. Rozdiel vo výmere sa nebude vzájomne kompenzovať.
OZ definuje túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok II.b 
ods. 9 písm. e), z dôvodu verejného záujmu.

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

UZNESENIE č. 50/7/2011
Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na liste vlastníctva č. 1 oddelených podľa 
geometrického plánu č. 41688635-39/2010 nasledovne: 
- parc. č. C-KN 378/2 – záhrada o výmere 523 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (dvor pri cirkevnej 
škole)
- parc. č. C-KN 378/4 – zastavané plochy o výmere 112 m2 od parc. č. C-KN 378/2 (kotolňa 
pri cirk. škole) 

- parc. č. C-KN 379/5 – zastavané plochy o výmere 378 m2  od parc. č. C-KN 379 (dvor pri 
obecnej polícii) 
pozemky vo vlastníctve obce Smižany spolu o výmere 1013 m2  v nasledovnej cene:
parcela č.                        výmera                            cena za m  2                                  cena celkom bez DP  
C-KN 378/2 523 3,32 € 1 736,36 €
C-KN 378/4 112 3,32 €    371,84 €
C-KN 379/5 378 2,32 €    876,96 €
Spolu           1013 m2 2 985,16 €

za pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Povýšenia Svätého Kríža 
Smižany zapísané na liste vlastníctva č. 746:
- parc. č. E-KN 90004 – orná pôda o výmere 668 m2  (ul. Nová cesta okolo fary)
- parc. č. E-KN 90002 – zastavané plochy o výmere 394 m2  (ul. Nová cesta okolo fary),
pozemky vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi spolu o výmere 1062 m2  v nasledovnej cene:
parcela č.                        výmera                            cena za m  2                                  cena celkom                              
E-KN 90004 668 3,37 € 2 251,16 €
E-KN 90002 394 3,38 € 1 331,72 €
Spolu           1062 m2 3 582,88 €

Cenový rozdiel z dôvodu uplatnenia DPH na strane obce a rozdiel vo výmere sa nebude 
vzájomne kompenzovať.
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Zámennú zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 51/7/2011
Zámer obce predať pozemok časť parcely č.  E-KN 2095/1 o výmere 14 m2   podľa GP č. 
37181726-45/2011  pri  rekreačnej  chate  súp.  č.  3615  na  Košiarnom  briežku  Márii 
Krajňákovej, bytom Škultétyho 1560/3, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 20,- €/ 
m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom 
znení  a VZN  obce  Smižany  č.  85,  ktorým  sa  určujú  zásady  hospodárenia  a nakladania 
s majetkom obce Smižany. 

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

UZNESENIE č. 52/7/2011
Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, 
podľa  GP č. 37181726-45/2011: diel 1 o výmere 8 m2 , diel 2 o výmere 6 m2, spolu 14 m2  pri 
rekreačnej chate súp. č. 3615 nachádzajúcej na parc. č. C-KN 2037/108 na Košiarnom 
briežku pre Máriu Krajňákovú, bytom Škultétyho 1560/3, Spišská Nová Ves na rekreačné 
účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 336,- €.
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a v zmysle VZN č. 85 článok II.b 
ods. 9 písm. e). 
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.

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

UZNESENIE č. 53/7/2011
Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, 
podľa  GP č. 37181726-45/2011: diel 1 o výmere 8 m2 , diel 2 o výmere 6 m2, spolu 14 m2  pri 
rekreačnej  chate  súp.  č.  3615 nachádzajúcej  na parc.  č.  C-KN 2037/108 na Košiarnom 
briežku pre Máriu Krajňákovú, bytom Škultétyho 1560/3, Spišská Nová Ves na rekreačné 
účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 336,- €.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 54/7/2011
Zámer obce predať pozemok časť parcely č. C-KN 2095/1 o výmere 2 m2  a  časť parcely č. 
E-KN 2094/2 o výmere 61 m2  podľa GP č. 41686187-40/2011 pri rekreačnej chate súp. č. 
3652  na  Košiarnom  briežku  Liane  Wall,  bytom  Palmerstrasse  19,  Hamburg  zastúpenej 
Jaroslavom Muchom, bytom Osloboditeľov 1, Olcnava  na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 

+ DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom 
znení  a VZN  obce  Smižany  č.  85,  ktorým  sa  určujú  zásady  hospodárenia  a nakladania 
s majetkom obce Smižany. 

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

UZNESENIE č. 55/7/2011
Predaj pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky zapísanej na LV č. 1, z ktorej sa 
podľa  GP č. 41686187-40/2011 oddelí nová parc. č. C-KN 2095/48 zast. plochy o výmere 2 
m2  a časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, z ktorej sa 
oddelí  diel  1  o výmere  61  m2  ,  spolu  výmera  63  m2   pri  rekreačnej  chate  súp.  č.  3652 
nachádzajúcej  na  parc.  č.  C-KN  2037/40  na  Košiarnom  briežku  pre  Lianu  Wall,  bytom 
Palmerstrasse  19,  Hamburg  zastúpenú  Jaroslavom  Muchom,  bytom  Osloboditeľov  1, 
Olcnava na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 1 512,- €.
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a  v zmysle VZN č. 85 článok II.b 
ods. 9 písm. e). 
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník susedného 
pozemku  zastavaného  stavbou,  potom  OZ  tento  predaj  definuje  ako  prípad  hodný 
osobitného zreteľa.

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

UZNESENIE č. 56/7/2011
Predaj pozemku časť parc. č. C-KN 2095/1 lesné pozemky zapísanej na LV č. 1, z ktorej sa 
podľa  GP č. 41686187-40/2011 oddelí nová parc. č. C-KN 2095/48 zast. plochy o výmere 2 
m2  a časť parc. č. E-KN 2094/2 trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435, z ktorej sa 
oddelí  diel  1  o výmere  61  m2  ,  spolu  výmera  63  m2   pri  rekreačnej  chate  súp.  č.  3652 
nachádzajúcej  na  parc.  č.  C-KN  2037/40  na  Košiarnom  briežku  pre  Lianu  Wall,  bytom 
Palmerstrasse  19,  Hamburg  zastúpenú  Jaroslavom  Muchom,  bytom  Osloboditeľov  1, 
Olcnava na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 1 512,- €.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 57/7/2011
Zámer obce predať  pozemok parc. č. C-KN 1697/88 – orná pôda o výmere 405 m2 

v rómskej osade formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany. Podmienky realizácie obchodnej 
verejnej súťaže budú zverejnené na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov 
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

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

UZNESENIE č. 58/7/2011
Uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena – vstup a vjazd oprávneného AST – 
Ing. Sergej Špak, spol. s r. o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves na parc. č. C-KN 1043/1 - 
zastavané  plochy  a na  parc.  č.  E-KN 92331/1  -  ostatné  plochy  počas  realizácie  stavby 
„Obchodné  centrum Smižany“  a  pre  umiestnenie  inžinierskych  sietí  a ich  príslušenstva  - 
káblové  rozvody  VN  a  NN,  rozvody  dažďovej  kanalizácie,  splaškovej  kanalizácie  a ich 
prípojky, rozvody vody a ich prípojky, plynovodné potrubia a ich prípojky a ostatné inžinierske 
stavby v zmysle projektovej dokumentácie. Obec Smižany ako povinný z vecného bremena 
súhlasí so zapísaním vecného bremena do katastra nehnuteľností iba za podmienky, že na 
pozemky p. č. KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k. u Smižany, obec Smižany bude 
zriadené  vecné  bremeno,  pozostávajúce  z povinnosti  vlastníka  parciel  č.  KN-C  1000/1, 
1027/1,  1028,  1030,1033  k.ú.  Smižany,  obec  Smižany  strpieť  právo  neobmedzeného 
prechodu  peších, prejazdu  motorovými  a nemotorovými  vozidlami  a neobmedzeného 
bezplatného parkovania motorovými a nemotorovými vozidlami na všetkých parcelách KN-C 
1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 K. ú. Smižany, obec Smižany.
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce. 

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

UZNESENIE č. 59/7/2011
Uzavretie  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  s  AST –  Ing.  Sergej  Špak,  spol.  s r.  o., 
Odborárov  49,  Spišská  Nová  Ves,  ktorej  predmetom  je  zriadenie  vecného  bremena  na 
pozemkoch  p.  č.  KN-C  1000/1,  1027/1,  1028,  1030,1033  k.ú. Smižany,  obec  Smižany 
pozostávajúce z povinnosti vlastníka parciel č. KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 1030,1033 k. ú. 
Smižany,  obec  Smižany  strpieť  právo  neobmedzeného  prechodu  peších, prejazdu 
motorovými  a nemotorovými  vozidlami  a neobmedzeného  bezplatného  parkovania 
motorovými a nemotorovými vozidlami na všetkých parcelách KN-C 1000/1, 1027/1, 1028, 
1030,1033 k. ú. Smižany, obec Smižany.
Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce.

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 60/7/2011
Člena finančnej komisie – Ing. Jaroslava Iľaša, namiesto Ing. Ivety Iľašovej.

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

UZNESENIE č. 61/7/2011
Predĺženie nájomnej zmluvy p. Tomášovi Dorkovi, nájomcovi nájomného bytu na ulici P. 
Suržina 67, Smižany s týmito podmienkami: zmluva bude uzatvorená na dobu 5 mesiacov, 
t.j. do 30.9.2011.
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 62/7/2011
Nájom v nájomnom byte na ulici P. Suržina 8 p. Lýdii Grečkovej, bytom Za kaštieľom 3, 
Smižany od 1.7.2011 na dobu 3 rokov, t.j. do 30.6.2014. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce.

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

UZNESENIE č. 63/7/2011
Aby  sa  zmluva  o reklamno  –  propagačnej  spolupráci  s dodávateľom  služieb  :  výroba 
a odvysielanie reportáží vo vysielaní TV REDUTA zrušila k 30.9.2011 a na ďalšie obdobie sa 
neuzatvárala.

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

 UZNESENIE č. 64/7/2011
Obecnému úradu, aby v oblasti činnosti vodovod Čingov a v oblasti ČOV naplánoval stredno 
až dlhodobú stratégiu riešenia nepriaznivej situácie.
Termín predloženia koncepcie 30.9. 2011, zodpovedný prednosta OcÚ.

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

UZNESENIE č. 65/7/2011
Obecnému  úradu,  štvrťročne  predkladať  obecnej  rade  správu  o kontrole  pohľadávok 
a správu o vymáhaní pohľadávok.

Termín stály, zodpovedný prednosta OcÚ.

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

UZNESENIE č. 66/7/2011
Obecnému úradu, aby vypracoval  rozpočtový harmonogram prípravy a čerpania rozpočtu 
a tento do 31.7.2011 predloží predsedníčke finančnej komisie Mgr. Szitovej. 
Zodpovedný: prednosta OcÚ

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

UZNESENIE č. 67/7/2011
Obecnému úradu, aby do najbližšej inventarizácie ( 31.12.2011) zosúladil účtovnú evidenciu 
pozemkov vo vlastníctve obce s katastrom nehnuteľností.
Zodpovedný: prednosta OcÚ

               Ing. Michal Kotrady           Ing. Miroslav Malina
                   starosta obce          prednosta obce
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UZNESENIE č. 68/7/2011
Obecné zastupiteľstvo Smižany 
ukladá obecnému úradu, aby po obdržaní dotácie na Kaštieľ o tejto skutočnosti  okamžite 
informoval obecnú radu.
Termín do dátumu, kedy bude dotácia pripísaná na BÚ obce. Zodpovedný :prednosta obce.

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

UZNESENIE č. 69/7/2011
Obecné zastupiteľstvo Smižany  schvaľuje, aby obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie 
a príspevkové organizácie, zverejňovali všetky objednávky, faktúry a zmluvy bez finančného 
limitu okrem školskej jedálne, kde je limit od 50,- eur.

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

D. )      OZ súhlasí:

UZNESENIE č. 70/7/2011
So  štúdiou  uskutočniteľnosti  na  stavby  „Cyklistický  chodník  Hrabušice  –  Smižany“ 
vypracovanú  projektantom  LABUDA  –  ASI,  s.r.o.,  Obchodná  52/30,  Hrabušice, 
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Štefanom Labudom s tým, že trasa cyklistického 
chodníka  sa  zapracuje  do  zmien  a doplnkov  územného  plánu  obce.  Táto  stavba  bude 
v územnom pláne obce definovaná ako verejnoprospešná.

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