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   UZNESENIA 

 
zo 16. zasadnutia OZ, konaného dňa 23.2.2012 v Smižanoch 

 
 

A) OZ berie na vedomie:   
 

-   správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení prijatých na predošlom a predchádzajúcich 
zasadnutiach OZ 
-   informáciu o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
-   informáciu riaditeľa OOPZ SR o bezpečnostnej situácii v obci za rok 2011 
-   správu o činnosti Obecnej polície v Smižanoch za rok 2011 
-   dôvodovú správu k zriadeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu 
-   správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2011 
-   informáciu o stave pohľadávok k 31.12.2011 
 
 

B) OZ schvaľuje: 
 

UZNESENIE č. 170/16/2012 
Termíny riadnych zasadnutí OZ na rok 2012 nasledovne: 
23.2., 26.4., 21.6., 23.8., 25.10., 13.12.2012. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 
UZNESENIE č. 171/16/2012 
Doručený návrh na predaj pozemku formou priameho predaja v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) 
a § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení, od firmy MIVA, spol. 
s r. o., Mlynská 1323, Smižany podl'a GP č. 41688635-59/2011 novovytvorene parcely               
č. C-KN1677/128 o výmere 86 m2 druh pozemku orná pôda a C-KN 2356/4 o výmere 546 m2 
druh pozemku zastavané plochy v k. ú. Smižany, v cene 3 000,- € vrátane DPH. 
Kupujúci uhradí poplatok za právne úkony súvisiace s vkladom do katastra nehnutel'ností 
v hodnote 66,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 172/16/2012 
Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi zmluvnými stranami Obcou Smižany 
a vlastníkom pozemkov Ing. Armandom Jantnerom, bytom Hurbanova 2354/34, 921 01 Piešťany 
v lokalite plánovanej IBV Panský kruh Smižany na nasledovné parcely: 

 
parcela C-KN č. druh pozemku  výmera 

1663/199  orná pôda   556 m2   
1663/200  orná pôda   560 m2 
1663/201  orná pôda   567 m2 
1663/202  orná pôda   714 m2 
1663/203  orná pôda   800 m2 
1663/204  orná pôda   800 m2 
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1663/205  orná pôda   800 m2 
1663/206  orná pôda   800 m2 
1663/207  orná pôda   800 m2 
1663/208  orná pôda     17 m2 
1663/209  orná pôda   697 m2 
1663/210  orná pôda   539 m2 
1663/211  orná pôda      8 m2 
1663/248  orná pôda   102 m2 
1663/249  orná pôda   281 m2 
1663/250  orná pôda   157 m2 
1663/251  orná pôda   236 m2 
1663/252  orná pôda   321 m2 
1663/253  orná pôda     74 m2 
1663/254  orná pôda      48 m2 
1663/255  orná pôda   349 m2 
1663/256  orná pôda   365 m2 
1663/257  orná pôda     34 m2 
1663/258  orná pôda     24 m2 
1663/259  orná pôda   371 m2 
1663/260  orná pôda   377 m2 
1663/261  orná pôda      14 m2 
1663/262  orná pôda       5 m2 
1663/263  orná pôda   382 m2 
1663/264  orná pôda   427 m2 
1663/265  orná pôda             4747 m2 
1663/270  orná pôda   508 m2 
1663/271  orná pôda   651 m2 
1663/272  orná pôda   102 m2 
1663/273  orná pôda   385 m2 
1663/274  orná pôda   620 m2 
1663/279  orná pôda   568 m2 
1663/280  orná pôda   111 m2 
1663/281  orná pôda   388 m2 
1663/282  orná pôda   597 m2 
1663/283  orná pôda     48 m2 
1663/284  orná pôda   638 m2 
1663/285  orná pôda   834 m2 
1663/289  orná pôda   740 m2 
1663/290  orná pôda   319 m2 
1663/291  orná pôda   259 m2 
1663/292  orná pôda       36 m2 
1663/293  orná pôda   582 m2 
1663/294  orná pôda   740 m2 
1663/295  orná pôda          8 m2 
1663/296  orná pôda   833 m2 
1663/297  orná pôda   700 m2 
1663/302  orná pôda   694 m2 
1663/303  orná pôda   600 m2 
1663/304  orná pôda   606 m2 
1663/305  orná pôda   740 m2 
1663/310  orná pôda   740 m2 
1663/311  orná pôda   653 m2 
1663/312  orná pôda   769 m2 
1663/313  orná pôda   695 m2 
1663/314  orná pôda   899 m2 
1663/315  orná pôda   783 m2 
1663/320  orná pôda   800 m2 
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1663/321  orná pôda   800 m2 
1663/322  orná pôda   857 m2 
1663/323  orná pôda   768 m2 
spolu:              36043 m2 

 
Obec Smižany nadobudne pozemky do vlastníctva v cene 5,- € za 1 m2, celkom 180 215,- €. 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve uzavrie starosta obce. 
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o reštitúcii uzavrie starosta obce kúpnu zmluvu. 

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 173/16/2012 

1. Súhlasí 

1.1 so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ na základe 
zákona NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov v zmysle § 13, 

1.2 s poverením primátora mesta Spišská Nová Ves zvolať ustanovujúce valné 
zhromaždenie a predložiť ustanovujúcemu valnému zhromaždeniu návrh stanov a 
zloženia orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu, a to v termíne najneskôr 
do 2. 3. 2012. 

2. Schvaľuje 

2.1 členstvo obce Smižany,  ako zakladajúceho člena v oblastnej organizácii cestovného 
ruchu SLOVENSKÝ RAJ,  

2.2 nomináciu zástupcov Obce Smižany pre voľbu do orgánov oblastnej organizácie 
cestovného ruchu, 

2.3 členský príspevok obce Smižany do oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 
1 000 EUR na rok 2012. 

3. Poveruje 
starostu obce Smižany 
3.1 nominovať zástupcov obce Smižany pre voľbu do orgánov oblastnej organizácie 

cestovného ruchu 
a) Predstavenstvo: Ing. Michal Kotrady – starosta obce Smižany 
b) Dozorná rada: Mgr. Ivan Vaško – poslanec OZ v Smižanoch 

3.2 predložiť Obecnému zastupiteľstvu v Smižanoch po prvom roku fungovania oblastnej 
organizácie cestovného ruchu výročnú správu o jej činnosti a vývoji cestovného ruchu 
v oblasti jej pôsobenia, v termíne do 28. 2. 2013, 

3.3 predložiť návrh výšky členského príspevku Obce Smižany  na schválenie Obecnému  
zastupiteľstvu v Smižanoch na nasledujúci rozpočtový rok 2013, v termíne do 31. 10. 
2012, 

3.4 zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu obce Smižany na rok 2012 členský príspevok 
do oblastnej organizácie cestovného ruchu pre rok 2012 podľa bodu 2.3.  

 

 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 174/16/2012 
Cenník návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných 
v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území obce Smižany s platnosťou od 1.4.2012: 
JEDNODŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:      1,50 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  0,50 € 
TROJDŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:      3,50 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):       1 € 
PÄŤDŇOVÝ LÍSTOK: 
Dospelý:           6 € 
Zľavnený  
(deti od 6 – 15 r.; dôchodcovia nad 62 r.):  1,50 € 
SKUPINOVÝ LÍSTOK 

- na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma 
- turistický sprievodca (registrovaný)    zdarma 

 
Oslobodenie od platenia návštevného lístka: 

1. Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov. 
2. Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S vrátane ich doprovodu. 
3. Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu Slovenský 

raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská 
Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník). 

4. Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti 
a) službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj 
b) zamestnanci Správy NP Slovenský raj 
c) osobitne poverení členovia SZOPK 

 
Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený 

kontaktuje poisťovňu UNION alebo Obec Smižany (poistník). 
Obyvatelia Obce Smižany sú poistení aj na zásah Horskej záchrannej služby v čase 

denného prevádzkovania prostredníctvom obce. Ostatní návštevníci sa môžu poistiť na zásah 
Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo 
výške 0,20 €. Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka  do hodiny pred 
západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť 
zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.      

 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 175/16/2012 
Predĺženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina 107/6, Smižany  
p. Remiášovi  Štefanovi, P.Suržina 6, č. bytu 1, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.04.2006 končí 31.marca 2012. Nový dodatok bude 
uzatvorený na dobu 3 rokov, t.j. do 31.03.2015. 
Dodatok k nájomnej zmluve podpíše starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 176/16/2012 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 

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

1. 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zvýšenie príjmov o sumu 33 337,50 Eur                             
0912 630 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 33 337,50 Eur (program 
9.2)  

2. 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – zvýšenie príjmov o sumu 320,49 Eur 
01116 637018 – vrátenie príjmov minulých období – zvýšenie výdavkov o sumu 320,49 Eur 

(program 15.1) 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 177/16/2012 
Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného AST – Ing. Sergej Špak, spol. 
s r. o., Odborárov 49, Spišská Nová Ves a jeho právnych nástupcov na pozemkoch vo vlastníctve obce 
Smižany parc. č. C-KN 1043/1 - zastavané plochy a parc. č. E-KN 92331/1 - ostatné plochy, na 
umiestnenie inžinierskych sietí súvisiacich so stavbou „Obchodné centrum Smižany“ a na chodníky 
spájajúce Obchodné centrum Smižany s centrom obce Smižany. Obec Smižany ako povinný 
z vecného bremena súhlasí so zapísaním vecného bremena do katastra nehnuteľností.  

 Zároveň ruší uznesenie č. 58/7/2011 a uznesenie č. 59/7/2011.  
 Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce. 

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

C) OZ ukladá: 
 

UZNESENIE č. 178/16/2012 
OZ súhlasí s prezentáciou kandidátov do volieb do NR SR z radov občanov obce Smižany 
v Smižianskom hlásniku č. 3 /2012 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 179/16/2012 
OZ ukladá obecnému úradu riešiť odvodnenie – vysušenie objektu tribúny na ihrisku TJ Slovan 
Smižany zabezpečením zariadenia na odvodnenie stavieb 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 180/16/2012 
OZ ukladá finančnej komisii a obecnej rade pripraviť návrh na financovanie inžinierskych sietí 
v rómskej osade. 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 


