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UZNESENIA 

z 9. zasadnutia OZ, konaného dňa 16.9.2011 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 

 - čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2011 

- monitorovaciu správu 

- protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami určenými na ochranu 

pred povodňami a na odstránenie ich následkov za rok 2010 a súvisiace obdobia 

- protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na 

realizáciu Programu rozvoja bývania a na výstavbu technickej vybavenosti za rok 2009 a súvisiace 

obdobia 

- oznámenie o uznesení Okresného riaditeľstva Policajného zboru, odbor kriminálnej polície, 

Spišská Nová Ves 

 

B) OZ schvaľuje    

  UZNESENIE č. 73/9/2011 

 Štatút obce 

 

 

 

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

UZNESENIE č. 74/9/2011 

VZN č. 93/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smižany 

 

 

 

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

 

UZNESENIE č. 75/9/2011 
VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
 
 
 
 

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

 

UZNESENIE č.76/9/2011 
Súhlasí s postupom plnenia prijatých opatrení z kontroly NKÚ hospodárenia s verejnými  

prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov v obci Smižany.  

Po termíne 31.10.2011 žiada, aby bola poslancom predložená správa o splnení prijatých  
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opatrení, ktorú obec zasiela na NKÚ. 

 

 

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

UZNESENIE č.77/9/2011 
Súhlasí s postupom plnenia prijatých opatrení z kontroly NKÚ hospodárenia s verejnými 

prostriedkami poskytnutými na realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.      

Po termíne 31.10.2011 žiada, aby bola poslancom predložená správa o splnení prijatých opatrení, ktorú   

obec zasiela na NKÚ. 

 

 

 

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

 

UZNESENIE č.78/9/2011 
Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P.Suržina 67/3, Smižany.  

p. Peták  Ján, P.Suržina 67/3, byt č. 6, 053 11 Smižany . 
Nájomná zmluva  končí 31.08. 2011 a bude uzatvorená na dobu 3 rokov t.j. do 31.08.2014.    
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 
 
 
 
 

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

 
UZNESENIE č.79/9/2011 
Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ulici Rybníky  

č. 1479/20, Smižany 
p. Emila Holubová, Rybníky č. 1479/20, byt č. 1, Smižany 
Nájomná zmluva končí 31.10.2011 a bude uzatvorená do 30.11.2011. 
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 

 
UZNESENIE č.80/9/2011 
Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P.Suržina  67/3, Smižany. 

p. Dorko Tomáš, P.Suržina 67/3, byt č. 9, 053 11 Smižany 
Nájomná zmluva – dodatok č. 4 končí  30.09.2011 a bude uzatvorená do 31.10.2011,v prípade že 
všetky nedoplatky budú do 30.9.2011 zaplatené. 

 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 
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UZNESENIE č. 81/9/2011 
Zmluva o prevode správy č. 5/2011 

 

 

 

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

UZNESENIE č. 82/9/2011 
Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 2/2011 

 

 

 

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

UZNESENIE č. 83/9/2011 
Dodatok č.1 k Zmluve o prevode správy č. 4/2011 

 

 

 

 

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

 

UZNESENIE č. 84/9/2011 
 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2011 

Dosiahnutie nižších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. znížením 

prebytku rozpočtu a to: 

- 322001 – dotácia na Kaštieľ zo ŠR – zníženie o sumu 4 385,73 Eur 
- 322001 – dotácia na Kaštieľ z EFRR - zníženie o sumu 37 278,71 Eur 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 
 

UZNESENIE č. 85/9/2011 
 

Rozpočtové opatrenie č.  9/2011 

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. 322001 – dotácia na kaštieľ zo ŠR – zníženie o 6 475,38 Eur  
     312001 – dotácia na kaštieľ zo ŠR – zvýšenie o 6 475,38 Eur  

2. 322001 – dotácia na kaštieľ zo EFRR – zníženie o 55 040,79 Eur 
     312001 – dotácia na kaštieľ zo EFRR – zvýšenie o 55 040,79 Eur  
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3. 11S1 0620 717002 – kaštieľ zdroj EÚ - zníženie o sumu 67 620,79 Eur 
      11S2 0620 717002 – kaštieľ zdroj ŠR - zníženie o sumu 7 955,38 Eur 

11GA 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj - zníženie o sumu 10 342,59 Eur 

11S1 0620 637005 – externý manažment zdroj EÚ– zvýšenie o sumu 12 580,00 Eur 

11S2 0620 637005 – externý manažment zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 1 480,00 Eur 

11GA 0620 637005 – externý manažment vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 740,00 Eur 
11S1 0620 633001 – interiérové vybavenie zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 44 291,14 Eur 
11S2 0620 633001 – interiérové vybavenie zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 5 210,72 Eur 

11GA 0620 633001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2 605,36 Eur 

41 620 633001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 6 364,89 Eur 

11S1 0620 633002  - výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 3 760,67 Eur 

11S2 0620 633002 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 442,43 Eur 

11GA 0620 633002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 221,22 Eur 

11S1 0620 633003 – výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 2 322,18 Eur 

11S2 0620 633003 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 273,20 Eur 

11GA 0620 633003 – výpočtová technika vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 136,60 Eur 

11S1 0620 633004 – prevádzkové prístr. zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 3 968,99 Eur 

11S2 0620 633004 – prevádzkové prístr. zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 466,94 Eur 

11GA 0620 633004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 233,47 Eur 

11S1 0620 633013 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 697,81 Eur 

11S2 0620 633013 – softvér zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 82,09 Eur 

11GA 0620 633013 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 41,05 Eur 

(pre program 3.3) 

4. 11S1 0620 717002 – kaštieľ zdroj EÚ - zníženie o sumu 173 506,99 Eur 
11S2 0620 717002 – kaštieľ zdroj ŠR - zníženie o sumu 20 412,59 Eur 

11GA 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj - zníženie o sumu 10 228,84 Eur 

41 0620 717002 – kaštieľ vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2,61 Eur 
11S1 0620 711003 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 187,12 Eur 

11S2 0620 711003 – softvér zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 22,01 Eur 

11GA 0620 711003 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 11,01 Eur 

41 0620 711003 – softvér vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 26,81 Eur 

11S1 0620 713001 – interiérové vybavenie zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 20 755,08 Eur 

11S2 0620 713001 – interiérové vybavenie zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 2 441,77 Eur 

11GA 0620 713001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 1 220,88 Eur 

41 0620 713001 – interiérové vybavenie vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 2 973,61 Eur 

11S1 0620 713002  - výpočtová technika zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 2 960,57 Eur 

11S2 0620 713002 – výpočtová technika zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 348,30 Eur 

11GA 0620 713002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 174,16 Eur 

41 0620 713002 – výpočtová technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 424,16 Eur 

11S1 0620 713003 – telekom. technika EÚ – zvýšenie o sumu 1 777,44 Eur 

11S2 0620 713003 – telekom. technika ŠR – zvýšenie o sumu 209,11 Eur 

11GA 0620 713003 – telekom. technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 104,56 Eur 

41 0620 713003 – telekom. technika vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 254,66 Eur 

11S1 0620 713004 – prevádzkové prístr. zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 20 128,80 Eur 
11S2 0620 713004 – prevádzkové prístr. zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 2 368,09 Eur 
11GA 0620 713004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 1 184,05 Eur 
41 0620 713004 – prevádzkové prístr. vlastný zdroj  – zvýšenie o sumu 2 883,88 Eur 
11S1 0620 717001 – kaštieľ zdroj EÚ – zvýšenie o sumu 122 136,28 Eur 
11S2 0620 717001 – kaštieľ zdroj ŠR – zvýšenie o sumu 14 368,97 Eur 
11GA 0620 717001 – kaštieľ vlastný zdroj – zvýšenie o sumu 7 184,49 Eur 

  (pre program 3.3) 
5.  0620 717001 – výstavba nových lávok – zníženie o sumu 40 572,72 Eur (program 3.3)   
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0620 635006 – oprava a údržba budov – zvýšenie o sumu 40 572,72 Eur (program 15.1)   

6.  0620 716 – projekt na výstavbu nových lávok – zníženie o sumu 6 559,66 Eur (program 3.3)  
0620 637005 – špeciálne služby – zvýšenie o sumu 6 559,66 Eur (program 15.1)  

7.  0620 717001 – výstavba nových lávok – zníženie o sumu 38 598,38 Eur (program 3.3)        
0620 635006 – oprava a údržba budov – zvýšenie o sumu 38 598,38 Eur (program 15.1)  

8.  0310 633006 – všeobecný materiál – zníženie o sumu 170,00 Eur (program 5.1)                  
0310 633013 – softvér a licencie – zvýšenie o sumu 170,00 EUR (program 5.1)  

9.  0520 635004 – údržba zariadení  - zníženie o sumu 800,00 Eur (program 6.3)                                  
0520 637004 – všeobecné služby – zvýšenie o sumu 800,00 Eur  (program 6.3) 

10.  0443 711001 – nákup pozemkov – zníženie o sumu 3 500,00 Eur (program 3.3)                                      
01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie o sumu 3 500,00 Eur (program 15.1) 

11.  0473 637011 – štúdia cyklistického chodníka – zníženie o sumu 2 320,00 Eur (program 2.1)                    
0912 09501 - transfer ŠSZČ ZŠ Komenského – zvýšenie o sumu 2 320,00 EUR (program 
9.4) 

12.  0610 635006 – údržba budov  - zníženie o sumu 1 000,00 Eur (program 3.3)                      
09121 09501  - transfer  ŠSZČ ZŠ Povýšenia sv. Kríža – zvýšenie o sumu 1 000,00 EUR 
(program 9.5)  

13.  09601 713004 – nákup el. pece pre ŠJ Ružová – zníženie o sumu 532,00 Eur (program 9.3)         
09601 633004 – prevádzkové prístr., zariadenia – zvýšenie o sumu 370,00 Eur (program 
9.3)  
0911 635006 – údržba budov MŠ Ružová – zvýšenie o sumu 162,00 Eur (program 9.1) 

14.  0911 633001 – interiérové vybavenie MŠ Ružová – zníženie o sumu 565,00 Eur (program 
9.1)      0911 635006 – údržba budov MŠ Ružová – zvýšenie o sumu  565,00 Eur (program 
9.1) 

15. 0620 717001 - technická vybavenosť Jamy – zníženie o sumu 490,00 Eur (program 3.3)  
0620 716 – projektová dokumentácia priemyselná zóna – zvýšenie o sumu 490,00 Eur 

(program 3.3) 

 

 

 

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

 
UZNESENIE č. 86/9/2011 
 

Rozpočtové opatrenie č.  10/2011 

 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

 

1. 312001 – dotácia na sčítanie obyvateľstva - zvýšenie príjmov o sumu 9 473,24 Eur                               
0132 614 - odmeny zvýšenie výdavkov o sumu 550,00 Eur (program 15.3) 
0132 620 - odvody do poisťovní – zvýšenie výdavkov o sumu 253,05 Eur  (program 15.3) 

0132 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 13,95 Eur (program 15.3) 

0132 637004 - všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 25,30 Eur (program 15.3) 

0132 637027 - odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 8 630,94 Eur (program 

15.3) 

2.  312001 – dotácia na protipovodňové opatrenia – zvýšenie príjmov o sumu 91 030,00 Eur 
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0560 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 3 746,00 Eur (program 12.4) 
0560 620 - odvody do poisť.- zvýšenie výdavkov o sumu 1 308,80 Eur (program 12.4) 
0560 620 - odvody z dohôd – zvýšenie výdavkov o sumu 7,00 Eur (program 12.4) 
0560 632003 – pošt. a tel. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 Eur program 12.4) 
0560 633004 – náradie - zvýšenie výdavkov o sumu 4 550,00 Eur (program 12.4) 
0560 633006 – všeob. materiál - zvýšenie výdavkov o sumu 46 481,06 Eur (program 12.4) 
0560 633010 – ochr. pomôcky - zvýšenie výdavkov o sumu 1 004,20 Eur (program 12.4) 
0560 634001 - PHM doprava osôb - zvýšenie výdavkov o sumu 2 878,00 Eur (program 12.4) 
0560 634004 - prepravné - zvýšenie výdavkov o sumu 1 560,00 Eur (program 12.4) 
0560 636002 - prenájom mechaniz. - zvýšenie výdavkov o sumu 16 100,00 (program 12.4) 
0560 637001 – školenie - zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 Eur (program 12.4) 
0560 637003 – propagácia - zvýšenie výdavkov o sumu 65,00 Eur (program 12.4) 
0560 637005 - špeciálne služby - zvýšenie výdavkov o sumu 9 000,00 (program 12.4) 
0560 637014 – stravovanie - zvýšenie výdavkov o sumu 2 436,94 (program 12.4) 
0560 637027 - dohody mimo prac. pomeru - zvýšenie výdavkov o sumu 893,00 Eur (program 12.4) 
 
3. 312001 – transfer z ÚP na protipovodň. opatrenia – zvýšenie príjmov v sume 19 046,74 Eur  
0560 610 - mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 14 114,00 Eur (program 12.4) 
0560 620 - odvody do poisťovni – zvýšenie výdavkov o sumu 4 932,74 Eur (program 12.4) 
 
4.  311 – granty MŠ Ružová – zvýšenie príjmov v sume 500,00 Eur  
0911 633001 – interiérové vybavenie MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 500,00 Eur (program 
9.1) 
 
5. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 1 675,00 Eur                         
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 675,00 Eur (program 9.2)  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 

 
UZNESENIE č. 87/9/2011 
 

Rozpočtové opatrenie č.  11/2011 

 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

292027 – iné príjmy – zvýšenie príjmov o sumu 704,00 Eur 

01116 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 704,00 Eur (program 15.1) 

 

 

 

 

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

UZNESENIE č. 88/9/2011 
Harmonogram zostavovania a kontroly čerpania rozpočtu. 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 
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UZNESENIE č. 89/9/2011 
Zriadenie Centra voľného času, Tatranská 80, Smižany od 1.9.2012 
 
 
 
 
 

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

UZNESENIE č. 90/9/2011 
Predaj pozemku parcela č. C-KN 1697/88 o výmere 405 m2 druh pozemku orná pôda, zapísaná na 
LV č. 1 v k. ú. Smižany, v zmysle výsledku obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 10. 8. 2011 pre 
Zuzanu Tomášekovú, bytom Štrkovec 1052/2, Smižany v cene 1 800,- € vrátane DPH. 
Na pozemok si Obec Smižany v prípade predaja pozemku na tretiu osobu do 10 rokov vyhradzuje 
predkupné právo. 
Kupujúca uhradí poplatok za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností  
v hodnote 132,- €. Kupujúca je povinná začať s výstavbou rodinného domu do 1 roka od podpísania 
kúpnej zmluvy, v opačnom prípade vráti pozemok Obci Smižany. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 

 

 

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

UZNESENIE č. 91/9/2011 

Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 2037/159  o výmere 169 m2 - zastavané plochy 
na Košiarnom briežku zo súčasného vlastníka Silvestra Morandínyho, bytom Brusník 21, Smižany 
na Petra Vranu, bytom Iliašovská 415/20, Smižany s tým, že ťarcha - vecné bremeno z článku VI. 
kúpnej zmluvy č. 27/2007 sa prenesie na nového vlastníka. 
Nový vlastník doplatí Obci Smižany rozdiel pôvodnej kúpnej ceny a v súčasnosti platnej ceny za 
predaj pozemkov podľa VZN č. 85, to činí 3,4 € + 20 % DPH za 1 m2 , celkom 689,52 €. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 

 
UZNESENIE č. 92/9/2011 

- zaslanie zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OZ a OR poslancom do 10 pracovných dní a ich 
zverejnenie na internetovej stránke obce do 15 dní. Zároveň ruší uznesenie č. 5/1/2010, ktoré bolo 
prijaté dňa 17.2.2011 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  

                   starosta obce              prednosta obce 
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C)  OZ ukladá   

 

UZNESENIE č. 93/9/2011 
- vykonať kontrolu nájomníkov v obecných nájomných bytoch nižšieho štandardu v zmysle  
schváleného uznesenia č. 446/29/2010. 
V prípade, že byt neužíva ten, komu bol regulárnymi pravidlami byt pridelený, ale je tam nasťahovaný  
iný, aj keď rodinný príslušník a samotný nájomník tam nežije a nemá tam trvalé bydlisko, obecný  
úrad predloží obecnému zastupiteľstvu v novembri návrh na zrušenie nájmu. 
V prípade, že užívatelia (to znamená samotný nájomca ale i príbuzní, druh, družka, deti, druh a  
Družky detí ich detí a ostatní) bytu nemajú uhradené všetky povinnosti voči obci ako je nájom, poplatky 
za komunálny odpad, dane z nehnuteľnosti, obecný úrad predloží návrh na zrušenie nájmu na  
novembrové zastupiteľstvo s tým, že užívateľ bytu bude mať možnosť si záväzky do 21.10.2011  
s obcou vysporiadať. 
Termín: do zasadnutia OZ v novembri 
Zodpovedný: prednosta OcÚ  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 

 
UZNESENIE č. 94/9/2011 

-písomne žiadať správcu miestnej komunikácie III. tr. ul. Iliašovská o zrealizovanie vodorovoného  
a zvislého značenia prechodu pre chodcov – cca 50 m od križovatky ul. Iliašovská a ul. Tatranská  
smer Iliašovská ul, na ul. Tatranskej cez Staničnú a na ul. Tatranskej oproti kultúrnemu domu 
k autobusovej zastávke. 
Termín: 30.9.2011 
Zodpovedný : prednosta OcÚ  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 
 

UZNESENIE č. 95/9/2011 
-vyčistiť chodník na starom cintoríne. Dlažba hlavne v hornej časti je úplne zarastená trávou a burinou. 
Termín: 30.9.2011 
Zodpovedný : prednosta OcÚ  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 

 
UZNESENIE č. 96/9/2011 

- náčelníkovi obecnej polície podávať raz za štvrťrok správu o činnosti obecnej polície s porovnaním 
so štvrťrokom za predchádzajúci kalendárny rok. 
Termín : štvrťročne,  
    správu za I., II. a III. štvrťrok 2011 pripraviť na nasledujúce zastupiteľstvo 3.11.2011 
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Zodpovedný : náčelník obecnej polície 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 
 

UZNESENIE č. 97/9/2011 
OZ konštatuje, že finančné oddelenie obecného úradu nerešpektuje schválený rozpočet pre rok 
2011 a to v položkách: 
- 01 116 610 001 mzdy a platy 
- 01 116 610 002 mzdy a platy 
- 08 205 611 mzdy a platy 
 
 
 
V zmysle  § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. 
 
 
             

UZNESENIE č. 98/9/2011 
OZ odporúča starostovi obce ako riadiacemu štatutárovi obce, aby na obecnom úrade zjednal 
nápravu v prípade prekročenia mzdových položiek: 
- 01 116 610 001 mzdy a platy 
- 01 116 610 002 mzdy a platy 
- 08 205 611 mzdy a platy 
 
 
 
 
V zmysle  § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. 
 
 
 

UZNESENIE č. 99/9/2011 
- zverejniť na internetovej stránke obce dokumenty: podnet na prešetrenie dodržiavania zákonitostí 
pri rekonštrukcii obecného majetku a uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru – odbor 
kriminálnej polície Spišská Nová Ves 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta obce 
 


