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   UZNESENIA 

 
z 13. zasadnutia OZ, konaného dňa 15.12.2011 v Smižanoch 

 
A) OZ berie na vedomie:   

-   správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
-   informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
-   stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na roky 2012 - 2014 
-   správu o výsledku následnej finančnej kontroly v OKC 
-   vyjadrenie riaditeľky OKC k správe o výsledku následnej finančnej kontroly 
-   správu o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti Eurobus, s.r.o. 
 

B) OZ schvaľuje: 
 
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 ukončenia verejného obstarávania. 
Termín: stály 
Zodpovedný: obecný úrad 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 137/13/2011 
Pridelenie nájomného bytu č. 8 na ulici P. Suržina 67/3, Smižany pani Lucii Beckovej, bytom 
Tatranská 313/87, 053 11  Smižany od 1.12.2011. 
Nájomnú zmluvu na 3 roky, t. j. do 30.11.2014, podpíše starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 138/13/2011 
VZN č. 97/2011 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských jedálňach. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 139/13/2011 
Dodatok č. 3 k VZN č. 86 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 



2 

 

 
UZNESENIE č. 140/13/2011 
Dodatok č. 1 k zásadám finančného hospodárenia obce Smižany. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 141/13/2011 
Rozpočtové opatrenie č. 20/2011 

 
Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
podľa §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a to: 
 
1. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo – zvýšenie príjmov o sumu 1 143,40 Eur                           
0912 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 1 143,40 Eur (program 9.2)  
 
2. 312001 – transfer z KŠÚ na predškolákov – zvýšenie príjmov o sumu 163,00 Eur                           
0911 611 mzdy MŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 174,00 Eur (program 9.1)  
0911 611 mzdy MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 898,00 Eur (program 9.1)  
0911 611 mzdy MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 909,00 Eur (program 9.1)  
 
3.   311 – granty ŠJ Zelená – zvýšenie príjmov v sume 148,50 Eur  
09601 633006 – všeobecný materiál ŠJ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 148,50 Eur 
(program 9.3) 
 
4.   312001 – transfer školské stravovanie – zvýšenie príjmov o sumu 11 000,00 Eur 
1070 637014 – príspevky na školské stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 11 000,00 Eur 
(program 13.4) 
 
5.   223002 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 4 168,00 Eur 
09122  630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov o sumu 4 168,00 Eur (program 9.6) 
 
6.   223002 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 2 552,00 Eur 
09601 630 – tovary a služby ŠJ Komenského – zvýšenie výdavkov  o sumu 2 552,00 Eur 
(program 9.4) 
 
7.  01116 637026 – odmeny poslancov – zvýšenie o sumu 3 959,00 Eur (program 1.1) 
 
UZNESENIE č. 142/13/2011 
 - 01 116 610 004 – mzdy VS – zníženie o 2 030,60 Eur 
 - na položku mzdy verejná správa – navýšenie o 2 030,60 Eur 
 
Po prerokovaní odmien pre zamestnancov na obecnej rade 13.12.2011. 
Z ušetrených finančných prostriedkov z dôvodu nemoci obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto 
finančné prostriedky rozdeliť obecnému úradu (VS) – ako odmeny za rok 2011 a to rovnakou 
sumou každému zamestnancovi. 
  
Termín: ihneď 
Zodpovedná: prednosta obecného úradu a vedúca finančného oddelenia a správy daní 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 143/13/2011 
Po prerokovaní v jednotlivých komisiách OZ, v obecnej rade a stanoviskách finančnej 
komisie a hlavnej kontrolórky podľa návrhu s príslušnými úpravami: 
1. programový rozpočet obce Smižany rozpracovaný do 15 programov  na rok 2012 ako  
    záväzný v príjmovej časti v sume 4 913 815,15 EUR a vo výdavkovej časti vrátane  
    finančných operácií v sume 4 743 613,10 EUR, prebytok rozpočtu 170 202,05 EUR 
2. rozpočet obce Smižany na roky 2013 – 2014 ako orientačný 
3. rozpočet vo výške transferu Základnej školy na ul. Komenského v Smižanoch na rok  2012 
podľa predloženého návrhu 
4. rozpočet vo výške transferu  Základnej umeleckej školy Nám. M. Pajdušáka v Smižanoch 
na rok  2012 podľa predloženého návrhu 
5. rozpočet príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum, Smižany na rok 2012  
    v sume 125 000,00 EUR, z ktorého príspevok obce činí 105 000,00 EUR 
6. záväzný limit mzdových prostriedkov Obecného kultúrneho centra podľa  predloženého  
    návrhu rozpočtu 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 144/13/2011 
Na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smižany a obecnej rady 
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve obce Smižany v celkovej 
hodnote 1 602,54 €. Jedná sa o odpísaný drobný hmotný a nehmotný majetok a pracovné stroje 
a zariadenia, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný a poškodený.  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 145/13/2011  
Na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smižany a obecnej rady 
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce Smižany v celkovej hodnote 3 443,98 €. 
Jedná sa o odpísaný drobný hmotný a nehmotný majetok, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný 
alebo poškodený a pre jeho zastaranosť a nehospodárnosť nemôže slúžiť svojmu účelu. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 146/13/2011 
Na základe návrhu vyraďovacej komisie ZŠ Komenského ul. 3, Smižany a obecnej rady 
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku vo vlastníctve obce Smižany v celkovej 
výške 7 031,14€. Jedná sa o nehmotné aktíva. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 147/13/2011 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 148/13/2011 
Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2 druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smižany pri rekreačnej  chate súp. č. 662  na  Košiarnom  briežku  Ing. 
Petrovi Odlerovi a manž. Mgr. Darine Odlerovej, obaja bytom Tolstého 1, 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.  149/13/2011 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na  LV č. 1 v k. ú.  Smižany pri rekreačnej  chate  súp. č. 662  na  
Košiarnom  briežku  Ing. Petrovi Odlerovi a manž. Mgr. Darine Odlerovej, obaja bytom 
Tolstého 1, Spišská Nová Ves  na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 2 
592,- €. 
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 susedného 
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. 150/13/2011  
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/32 o výmere 108 m2  druh pozemku lesné pozemky, 
parcela zapísaná na  LV č. 1 v k. ú.  Smižany pri  rekreačnej  chate súp. č. 662  na  
Košiarnom  briežku  Ing. Petrovi Odlerovi a manž. Mgr. Darine Odlerovej, obaja bytom 
Tolstého 1, Spišská Nová Ves  na  rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 2 
592,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 151/13/2011  
Zámer obce predať časti pozemkov vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 5 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, 
nachádzajúce sa v priemyselnej zóne v Smižanoch,  a to formou priameho predaja: 
- časť pozemku parc. č. E-KN 91679/1 – trvalé trávne porasty o výmere 342 m2 - diel 1 

- časť pozemku parc. č. E-KN 92356/1 – ostatné plochy o výmere 204 m2  - diel 2 

- časť pozemku parc. č. C-KN 1677/40 - orná pôda o výmere 86 m2  - diel 3  

v k. ú. Smižany podľa geometrického plánu č. 41688635-59/2011 (novovytvorené parcely č. 
C-KN 1677/128 a C-KN 2356/4) vychádzajúc z ceny stanovenej znaleckým posudkom, 
najmenej však za cenu schválenú OZ, t.j.  3000,- € vrátane  DPH.   

Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky na obecný úrad v Smižanoch do termínu 12. 1. 
2012 do 14.00 hod. v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej bude uvedená presná adresa 
odosielateľa - záujemcu, heslo „Priamy predaj nehnuteľnosti“, označenie „Neotvárať“, na 
adresu Obecný úrad Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany. Vybratý záujemca 
uhradí okrem ceny za pozemok aj cenu za geometrický plán a znalecký posudok.  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č.  152/13/2011 
Zámer obce prenajať pozemok 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, pod stavbou súp. č. 
1334 a jej okolí na Smrekovej ulici v Smižanoch parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť 
parc. č. C-KN 692/3 o výmere 97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2 Matejovi 
Dunčkovi a manž. Kataríne, obaja bytom Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok na 
dobu 5 rokov na podnikateľskú činnosť v cene 5,- €/ m2/ rok.  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 153/13/2011  
Prenájom pozemku parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť parc. č. C-KN 692/3 
o výmere 97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2  pod stavbou súp. č. 1334 a jej 
okolí na Smrekovej ulici v Smižanoch, Matejovi Dunčkovi a manž. Kataríne, obaja bytom 
Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok na dobu 5 rokov na podnikateľskú činnosť 
v cene 5,- €/ m2/ rok, celkom 875,- € 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. 85/2009 a jeho 
dodatkov.  
OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný ako vlastník stavby 
nachádzajúcej sa na tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

 
 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č.  154/13/2011 
Prenájom pozemku parc. č. C-KN 692/2 o výmere 78 m2 a časť parc. č. C-KN 692/3 
o výmere 97 m2, spolu výmera prenajatých pozemkov 175 m2  pod stavbou súp. č. 1334 a jej 
okolí na Smrekovej ulici v Smižanoch, Matejovi Dunčkovi a manž. Kataríne, obaja bytom 
Osloboditeľov 71/57, 053 14 Spišský Štvrtok na dobu 5 rokov na podnikateľskú činnosť 
v cene 5,- €/ m2/ rok, celkom 875,- € ročne. Nájomca uhradí nájomné aj spätne od 
nadobudnutia stavby do vlastníctva. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. Nájomná zmluva na dobu 5 rokov bude trvať od 
doby nadobudnutia stavby do vlastníctva.  
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č.  155/13/2011 
Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Obcou Smižany a Združením vlastníkov lesa, p. s. 
Smižany, ktorej predmetom je prenájom častí pozemkov vo vlastníctve členov ZVL, p. s. 
Smižany parc. č. C-KN 1754/9 – ostatné plochy, parc. č. C-KN 1759/1 – trvalé trávne porasty 
a parc. č. E-KN 1949 - trvalé trávne porasty na výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie 
pre stavbu „Ekopark – Smižany – Jamy“. Nájomný vzťah vznikne 1. 1. 2012. Výška 
nájomného sa bude rovnať ½ dane z nehnuteľností stanovenej Obcou Smižany za lesné 
pozemky, ktoré  obhospodaruje ZVL, p. s. Smižany za príslušný  kalendárny rok (za rok 2010 
to bola čiastka 248,54 €). 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 
UZNESENIE č.  156/13/2011 
Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Smižany 
a Združením vlastníkov lesa, p. s. Smižany, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena 
na  časti pozemkov vo vlastníctve členov ZVL, p. s. Smižany parc. č. C-KN 1754/9 – ostatné 
plochy, parc. č. C-KN 1759/1 – trvalé trávne porasty a parc. č. E-KN 1949 - trvalé trávne 
porasty na výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie pre stavbu „Ekopark – Smižany – 
Jamy“. 
Ročná úhrada je stanovená ½ dane z nehnuteľností stanovenej Obcou Smižany za lesné 
pozemky, ktoré  obhospodaruje ZVL, p. s. Smižany za príslušný  kalendárny rok (za rok 2010 
to bola čiastka 248,54 €). 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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C) OZ ukladá: 
 

UZNESENIE č. 157/13/2011 
Obecnému úradu pripraviť investičný plán opravy strechy ZUŠ Smižany. Investičný plán 
bude obsahovať rozsah opravy s kalkuláciou potrebných finančných prostriedkov, zdroje 
finančných prostriedkov a s časovým harmonogramom. 
Termín: do 31.1.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 158/13/2011 
Obecnému úradu pripraviť investičný plán pre realizáciu chodníka na cintoríne a chodníka od 
obecnej polície ku hlavnému vchodu cirkevnej školy. Plán bude obsahovať rozsah opravy 
s kalkuláciou potrebných finančných prostriedkov a s časovým harmonogramom. 
Zdroje finančných prostriedkov – budú vlastné s použitím získaného materiálu (dlažby 
z námestia). 
Termín: do 31.1.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 159/13/2011 
Obecnému úradu zaslať písomnú žiadosť na vodorovné značenie prechodov v najbližšom 
termíne po zimnom období; biely pruh orámovaný červenou farbou: 
 – ul. Tatranská pri križovatke s ul. Smrekovou , ul. Mlynská pri križovatke s ul. Zelenou, ul. 
Tatranská pri penzióne „Stefany“, ul Iliašovská – nový prechod cca 50 m smerom od ul. 
Tatranskej na Iliašovce, pri TESCU, za mostom pri Espresse. Zriadiť prechod pre chodcov 
na ul. Tatranskej, pri Kaštieli. 
Ďalej  v písomnej žiadosti obecný úrad požiada SSC aj o zvislé svetelné značenie prechodu 
na ul. Tatranskej pri križovatke s ul. Smrekovou, a na ul. Mlynskej pri križovatke s ul. Zelenou 
Termín: do 31.1.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 160/13/2011 
Obecnému úradu upraviť smernicu č. 1/2011 v zmysle platných uznesení OZ, týkajúcich sa 
verejného obstarávania. 
Termín: stály 
Zodpovedný: vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 


