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UZNESENIA 

 
z mimoriadneho 15. zasadnutia OZ, konaného dňa 18.1.2012 v Smižanoch 

 
 

A.) OZ schvaľuje : 
 

UZNESENIE č. 166/15/2012:   
a) predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy: OPŢP-PO2-11-1, 

Operačného programu Ţivotné prostredie, za účelom realizácie projektu s názvom: 
 „Protipovodňová ochrana obce Smiţany – úprava potoka Brusník“, ktorého ciele sú v súlade s 
platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Smiţany a Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Smiţany; 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z vlastných zdrojov obce; 

c) celkové výdavky projektu sú vo výške 1 517 454,73 EUR s DPH, celkové oprávnené 
výdavky projektu sú vo výške  1 517 454,73 EUR s DPH; 

d) financovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 
vo výške 75 880,00 EUR.  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 167/15/2012 
Prenájom pozemkov od vlastníkov za účelom realizácie stavby „Protipovodňová ochrana obce 
Smižany – Úprava potoka Brusník“ v cene 0,10 € za 1 m2  ročne. Záber pozemkov 1. etapy - 
Úprava potoka Brusník je 11955 m2  podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 
ISPO, spol. s r. o. inţinierske stavby, Slovenská 86, Prešov. 
Obec prenajme pozemky od 1.2.2012 do doby majetkoprávneho vysporiadania, maximálne do 5 
rokov od ukončenia stavby. V prípade, ţe ţiadosť obce o nenávratný finančný príspevok nebude 
schválená a do 31.12.2013 sa nezačne s realizáciou stavby, nájomná zmluva stratí platnosť. 
Nájomné zmluvy uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
 

B.) OZ ukladá : 
 

UZNESENIE č. 168/15/2012 
Obecnému úradu dať bezodkladne na vedomie všetkým poslancom informácie o kaţdej 
pripravovanej ţiadosti na výzvu zo strany obecného úradu aj o prebiehajúcich aktivitách ohľadom 
výziev, ktoré sú na obecnom úrade rozpracované a majú dopad na čerpanie finančných 
prostriedkov obce. 
Informácia bude poslancom odoslaná: 
tým, ktorí odovzdali obecnému úradu svoju e-mailovú adresu e-mailom a tým poslancom, ktorí 
takýto prístup k informáciám nemajú, zašle obecný úrad informáciu písomne.  
Obecné zastupiteľstvo sa nebude zaoberať uzneseniami, ktoré nebudú prejednané na finančnej  
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komisii, na stavebnej komisii, ak to súvisí so stavebnými prácami a následne na obecnej rade. 
Termín: stály 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
 
UZNESENIE č. 169/15/2012 
Obecnému úradu pripraviť spolu s poslancami, ktorí sú členmi stavebnej komisie návrh výzvy na 
dodávku stavebných prác na zákazku „Rekonštrukcia MŠ Ruţová“ – podľa investičného plánu. 
Termín: do 31.1.2012 
Následne po tomto termíne predloţiť tieto podmienky obecnej rade na odsúhlasenie. 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 


