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   UZNESENIA 

 
z 12. zasadnutia OZ, konaného dňa  3.11. 2011 v Smižanoch 

 
A) OZ berie na vedomie:   

- správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutia 
OZ 
-   informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
-   správy o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly NKÚ 
-   správu o činnosti obecnej polície za I. – III. Q 2011 
 

B) OZ schvaľuje: 
 

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 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
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 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 105/12/2011 
Rozpočtové opatrenie č.  14/2011 
 
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. 0520 635004 – údržba kanalizácia – zníženie o sumu 2 680,00 Eur (program 6.3)   

 09501 – transfer ŠSZČ ZŠ Komenského – zvýšenie o sumu 2 680,00 Eur (program 9.4)  

2. 09501 – transfer ŠSZČ ZŠ Komenského – zníženie o sumu 7 250,00 Eur (program 9.4)        
0912 713002 – nákup interaktívnych tabúľ – zvýšenie o sumu 7 250,00 Eur (program 9.2)  

09601 610 –mzdy a odvody ŠJ ZŠ Komenského – zníženie o sumu 1 600,00 Eur 
(program 9.3)  
09601 630 –tovary a služby ŠJ ZŠ Komenského – zvýšenie o sumu 1 600,00 Eur 
(program 9.3) 

3. 0911 635002 – servis a údržba výp. tech. – zníženie o sumu 100,00 Eur (program 9.1)                
0911 633006 – všeobecný materiál – zníženie o sumu 125,00 Eur (program 9.1)                                          
0911 633002 – výpočtová technika – zvýšenie o sumu 225,00 Eur (program 9.1) 
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4. 0911 635006 – údržba budov  - zníženie o sumu 370,00 Eur (program 9.1)                                  
0911 633001 – interiérové vybavenie – zvýšenie o sumu 370,00 Eur  (program 9.1) 

5. 0911 717002 – rekonštrukcia MŠ Ružová - zníženie o sumu 2 000,00 Eur (program 3.3)                                     
0911 635006 – opravy a údržba budov  – zvýšenie o sumu 2 000,00 Eur (program 9.1) 

0911 717002 - rekonštrukcia MŠ Ružová - zníženie o sumu 600,00 Eur (program 3.3)                      
0911 633001 – interiérové vybavenie – zvýšenie o sumu 600,00 Eur (program 9.1)                        

6. 0443 711001 –nákup pozemkov – zníženie o sumu 4 000,00 Eur (program 3.3)                   
01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie o sumu 4  000,00 EUR (program 
15.1) 

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 106/12/2011 
Rozpočtové opatrenie č.  15/2011 
 
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 o sumu 1500,00 Eur 
09501 – transfer na ŠSZČ pre ZŠ Pov. sv. Kríža – zvýšenie o sumu 507,63 (program 9.5) 
01116 632004 – komunikačná infraštruktúra – zvýšenie o sumu 992,37 (program 15.1) 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 107/12/2011 
OZ ukladá obecnému úradu zverejniť do 30.11.2011 na internetovej stránke obce všetky 
platné smernice obce Smižany. 
Zodpovedný: prednosta OcÚ. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 108/12/2011 
Rozpočtové opatrenie č.  17/2011 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
233001 -  príjem z predaja pozemkov – zvýšenie príjmov o sumu 1 800,00 Eur 
01116 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov – zvýšenie výdavkov o sumu 1 617,00 
Eur (program 15.1)  
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01116 637001 – školenie zamestnancov – zvýšenie výdavkov o sumu 183,00 Eur (program 
3.4) 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 109/12/2011 
OZ ukladá hlavnej kontrolórke obce raz do týždňa kontrolovať uverejňovanie zmlúv na 
internetovej stránke obce podľa centrálnej evidencie zmlúv a 1 x v mesiaci uverejnenie 
došlých faktúr podľa kníh došlých a odoslaných faktúr. 
Termín: stály 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 110/12/2011 
Rozpočtové opatrenie č.  19/2011 
 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
233002 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 2 448,00 EUR 

09601 630 – tovary a služby ŠJ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 2 000,00 EUR 
(program 9.3) 
09501 630 – tovary a služby ŠSZČ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 448,00 EUR 
(program 9.4) 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 111/12/2011 
VZN č. 95/2011 – plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie 

 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 112/12/2011 
VZN č. 96/2011 – zmeny a doplnky územného plánu obce 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 113/12/2011 
 
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch 
 
s ch v a ľ u j e 
-  podľa § 26 ods.3 a 31 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) 
zákona  SNR  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na 
základe súhlasu Krajského stavebného úradu v  Košiciach č. 2011/00958-§25(Z+D      
ÚPN-O) zo dňa 03.11.2011, zmeny a doplnky 2010 územného plánu obce Smižany  
vypracované Ing. arch. Petrom Steinigerom, reg. č. 1074 AA  

 
u z n á š a   sa  
- podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR  č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na VZN  č.   /2011 -    
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Smižany 
vyhlásené  VZN Obce Smižany  č. 40/2007 zo dňa 17.1.2002, ktorým sa menilo 
a dopĺňalo uznesenie č. 82/12/92  zo dňa 13.11.1992 o vyhlásení  záväznej časti ÚPN-O 
Smižany v znení VZN č. 66/2007 zo dňa 25.10. 2007. 

 
berie na vedomie 
- správu o obstaraní zmien a doplnkov 2010 ÚPN-O Smižany 
- výsledok z preskúmania návrhu KSÚ v Košiciach č.2011/00958-§25 (Z+D ÚPN-O) zo dňa 
03.11.2011 
 
s ú h l a s í 
s návrhom vyhodnotenia pripomienok podaných v rámci prerokovania zmeny ÚPN-O 
Smižany 
 
u k l a d á  prednostovi obecného  úradu  : 
dohliadnuť aby boli osobou poverenou obstaraním ZaD 2010 ÚPN-O splnené úlohy po 
schválení ZaD 2010 ÚPN-O   vyplývajúce zo stavebného zákona v termíne tak ako to ukladá 
stavebný zákon, t.j. do 3 mesiacov 
   
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 114/12/2011 
Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/16 o výmere 165 m2 druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. Jurajovi 
Hajčákovi, bytom Za kaštieľom 1326/4, Smižany na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus 
DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a VZN obce Smižany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Smižany.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 115/12/2011 
Predaj pozemku (dodatočné vysporiadanie) parc. č. C-KN 2095/16 o výmere 165 m2  druh 
pozemku lesné pozemky, parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou 
chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. Jurajovi Hajčákovi, bytom Za  kaštieľom 1326/4, 
Smižany  na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 960,- €. 
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. 85/2009 a jeho 
dodatkov.  
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník pozemku 
zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 116/12/2011 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/16 o výmere 165 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela  zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  
briežku  Ing. Jurajovi Hajčákovi, bytom  Za  kaštieľom 1326/4,  Smižany  na  rekreačné účely 
v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 960,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 117/12/2011 
Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2037/17 o výmere 163 m2  druh pozemku 
zastavané plochy v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. 
Miroslavovi Močárymu, bytom Gelnická 51, 040 11 Košice na rekreačné účely v cene 20,- €/ 
m2 plus DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a VZN obce Smižany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 118/12/2011 
Predaj pozemku (dodatočné vysporiadanie) parc. č. C-KN 2037/17 o výmere 163 m2  druh 
pozemku zastavané plochy, parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou 
chatou  na  Košiarnom  briežku Ing. Miroslavovi Močárymu, bytom Gelnická 51, 040 11 
Košice na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
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. 85/2009 a jeho 
dodatkov.  
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník pozemku  
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zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 119/12/2011 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2037/17 o výmere 163 m2  druh pozemku zastavané plochy, 
parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou chatou na  Košiarnom  briežku  
Ing. Miroslavovi Močárymu, bytom Gelnická 51, 040 11 Košice na  rekreačné účely v cene 
20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 120/12/2011 
Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/20 o výmere 163 m2  druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. Vladimírovi 
Sakmárymu, bytom Ivana Krasku 11, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 20,- €/ 
m2 plus DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a VZN obce Smižany č. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 121/12/2011 
Predaj pozemku (dodatočné vysporiadanie) parc. č. C-KN 2095/20 o výmere 163 m2  druh 
pozemku lesné pozemky, parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou 
chatou  na  Košiarnom  briežku Ing. Vladimírovi Sakmárymu, bytom Ivana Krasku 11, 
Spišská Nová Ves na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
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. 85/2009 a jeho 
dodatkov.  
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník pozemku 
zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 122/12/2011 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/20 o výmere 163 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou chatou  na  Košiarnom  briežku 
Ing. Vladimírovi Sakmárymu, bytom Ivana Krasku 11, Spišská Nová Ves na  rekreačné účely 
v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 912,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 123/12/2011 
Zámer obce predať pozemok časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty o výmere 
21 m2  v k. ú. Smižany podľa GP č. 41688635-30/2011 pod rekreačnou chatou na Košiarnom 
briežku Bc. Jaroslavovi Lehotskému, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Kežmarok 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. 85/2009 a jeho dodatkov, ktorým 
sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 124/12/2011 
Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435 
v k. ú. Smižany, podľa  GP č. 41688635-30/2011: 
- diel 1 o výmere 7 m2 , diel 2 o výmere 14 m2 , spolu 21 m2  pod rekreačnou chatou na 
Košiarnom briežku Bc. Jaroslavovi Lehotskému, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Kežmarok 
na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 504,- €. 
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. 85/2009 a jeho 
dodatkov.  
OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník pozemku 
zastavaného stavbou, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 125/12/2011 
Predaj pozemku časť parc. č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty zapísanej na LV č. 3435 
v k. ú. Smižany, podľa  GP č. 41688635-30/2011 vypracovaného geodetom Ing. Vladimírom 
Kandríkom: 
- diel 1 o výmere 7 m2 , diel 2 o výmere 14 m2 , spolu 21 m2  pod rekreačnou chatou na 
Košiarnom briežku Bc. Jaroslavovi Lehotskému, bytom Ľubická cesta 30, 060 01 Kežmarok 
na rekreačné účely v cene 20,- €/ m2  + DPH, celkom 504,- €. 
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Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 126/12/2011 
Zámer obce prenajať pozemok časť parc. č. C-KN 1342 v k. ú. Smižany o výmere 1 m2 na 
Staničnej ulici v Smižanoch pre spoločnosť Rabaka reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 
040 01 Košice, za účelom umiestnenia informačnej tabule pre nákupné centrum Tesco 
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 a jeho dodatkov, ktorým sa určujú zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 127/12/2011 
Prenájom pozemku  časť parc. č.  C-KN 1342  v  k. ú. Smižany  o výmere 1 m2  na  Staničnej  
ulici v Smižanoch pre spoločnosť Rabaka reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 040 01 
Košice za účelom umiestnenia informačnej tabule pre nákupné centrum Tesco v cene 5,- €/ 
m2/ rok. 
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. 85/2009 a jeho 
dodatkov z dôvodu verejného záujmu. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 128/12/2011 
Prenájom pozemku  časť parc. č.  C-KN 1342  v  k. ú. Smižany  o výmere 1 m2  na  Staničnej  
ulici v Smižanoch pre spoločnosť Rabaka reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 040 01 
Košice za účelom umiestnenia informačnej tabule pre nákupné centrum Tesco v cene 5,- €/ 
m2/ rok. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce na dobu 5 rokov, pričom platba bude vopred. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 129/12/2011 
Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 1697/97 o výmere 405 m2 – orná pôda 
v rómskej osade zo súčasného vlastníka Miroslavy Horváthovej, bytom Za mostom 664/1, 
Smižany na Martina Kokyho, bytom Zelená 586/79, Smižany s tým, že ťarcha – predkupné 
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právo z článku VI. kúpnej zmluvy č. R/21/2008 sa prenesie na nového vlastníka. Pôvodná 
vlastníčka zaplatí obci Smižany pokutu vo výške 100,- €. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 130/12/2011 
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva uzatvorenej dňa 5. 4. 2011 medzi Obcou 
Smižany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej predmetom je 
zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam súvisiacim s projektom „Zachovanie kultúrnej 
pamiatky v obci Smižany“ (pozemky a budova Kaštieľa v Smižanoch). Dodatok č. 1 bude 
riešiť: 

a) zmenu druhu stavby súp. č. 302 z materskej školy na kaštieľ – budova pre kultúru a na 
verejné záujmy, 

b) zmenu výmer pozemkov parc. č. C-KN 1043/14 z výmery 546 m2 na výmeru 677 m2  a parc. 
č. C-KN 1043/15 z výmery 973 m2 na výmeru 851 m2  podľa porealizačného geometrického 
plánu č. 41688635-69/2009 (výmera pozemkov je po zameraní vyššia o 9 m2). 
Dodatok k Zmluve o zriadení záložného práva uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 131/12/2011 
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 končí  31.10.2011 a bude uzatvorená na dobu do 30.4.2012. 
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 132/12/2011 
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 30.11.2011 a bude uzatvorená na dobu do 30.4.2012. 
Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 

 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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C.)  OZ ukladá: 
 
UZNESENIE č. 133/12/2011 
- obecnej polícii vykonať kontrolu splnenia prihlasovacej povinnosti a zaplatenia dane za psa 
u majiteľov psov v obci Smižany. 
Termín do 31.12.2011 
Zodpovedný: náčelník obecnej polície  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 134/12/2011 
- obecnému úradu, aby zmluvy, objednávky a faktúry uverejnené na internetovej stránke 
obce boli uverejnené s prílohami a dodatkami vo formáte pdf. 
Zodpovedný : prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 135/12/2011 
- obecnému úradu zverejniť na internetovej stránke obce obchodné mená, sídla, alebo 
miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky vo verejnom 
obstarávaní a ich návrhy na plnenie kritérií, stanovených obcou vo verejnom obstarávaní a to 
najneskôr do piatich dní od otvárania ponúk. 
Termín: stály 
Zodpovedný: obecný úrad 
 
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. 136/12/2011 
- skontrolovať náklady spojené s dotáciou obce Smižany pre eurobus, a.s. a do najbližšieho 
zastupiteľstva podať správu. 
Zodpovedný: hlavná kontrolórka obce 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 


