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   UZNESENIA 

 
z 18. zasadnutia OZ, konaného dňa 26.4.2012 v Smižanoch 

 
 

A) OZ berie na vedomie: 
-   informácie z prezentácie bioplynovej stanice spoločnosti VHZ-DIS, spol s. r. o., Brno 
-   správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach OZ 
-   informáciu starostu obce o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
-   správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly v spoločnosti 

Eurobus, a.s., Košice  
 

B) OZ schvaľuje: 
 

UZNESENIE č. 182/18/2012 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 

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

- zvýšenie príjmov: 
   - položka 233- príjmy z predaja majetku v sume 180 215,00 EUR 
   - položka 514 001 – krátkodobé výpomoci v sume 120 000,00 EUR 
- zvýšenie výdavkov: 
   - položka 711001 - nákup pozemkov  v sume 180 215,00 EUR 
   - položka 821006 – splátka krátkodobých výpomoci 120 000,00 EUR 

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

 
UZNESENIE č. 183/18/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  3/2012 

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 37 212,40 Eur                             
0912 610,620 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 43 000,00 Eur 
(program 9.2) 
0912 630  transfer na ZŠ Komenského – zníženie výdavkov o sumu 5 787,60 Eur 

(program 9.2) 

2. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 5 976,00 Eur                             
0912 610,620 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 5 976,00 Eur 
(program 9.2) 

3. 312001 – transfer z KŠÚ na školstvo - zvýšenie príjmov o sumu 495,00 Eur                             
0912 630 transfer na ZŠ Komenského – zvýšenie výdavkov o sumu 495,00 Eur (program 
9.2) 

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 184/18/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  4/2012 
 
1. 01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 156,00 Eur (podprogram 

15.1) 
2. 01116 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 231,00 Eur (podprogram 1.1) 
3. 01116 634001 – pohonné hmoty Kia, Octavia – zvýšenie výdavkov o sumu 284,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
4. 01116 635009 – servis a údržba softvéru – zvýšenie výdavkov o sumu 658,00 Eur 

(podprogram 3.2) 
5. 01116 637003 – propagácia a reklama – zvýšenie výdavkov o sumu 484,00 Eur (podprogram 

2.1) 
6. 01116 637011 – štúdie, expertízy, posudky – zvýšenie výdavkov o sumu 549,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
7. 0310 634001 – pohonné hmotny Kia obecná polícia – zvýšenie výdavkov o sumu 513,00 Eur 

(podprogram 5.1) 
8. 0320 634001 – pohonné hmoty pož. auto – zvýšenie výdavkov o sumu 166,00 Eur 

(podprogram 5.2) 
9. 0510 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 567,00 Eur (6.1) 
10. 0520 637004 – všeobecné služby (čistenie kanalizácie) – zvýšenie výdavkov o sumu 462,00 

Eur (podprogram 6.3) 
11. 0610 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov  o sumu 2 160,00 Eur (podprogram 

14.1) 
12. 0610 635006 – údržba budov  – zvýšenie výdavkov o sumu 331,00 Eur (podprogram 3.3) 
13. 0620 633004 – prevádzkové stroje, prístroje – zvýšenie výdavkov o sumu 208,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
14. 0620 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 255,00 Eur (podprogram 

15.1) 
15. 0620 634001 – pohonné hmoty Avia – zvýšenie výdavkov o sumu 407,00 Eur (podprogram 

15.1) 
16. 0620 634002 – servis, opravy mot. vozidla Avia – zvýšenie výdavkov o sumu 390,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
17. 0620 635006 – údržba budov – zvýšenie výdavkov o sumu 1 379,00 Eur (podprogram 15.1) 
18. 0620 644002 – dotácia na MHD – zvýšenie výdavkov o sumu 11 145,00 Eur (podprogram 

8.1) 
19. 08209 635004 – oprava strojov, prístrojov – zvýšenie výdavkov o sumu 625,00 Eur 

(podprogram 11.2) 
20. 0620 716 -  kapitálové výdavky – projektová dokumentácia „Protipovodňová ochrana obce 

Smižany – úprava potoka Brusník“ – zvýšenie výdavkov o sumu 21 147,00 Eur (podprogram 
5.3) 

21. 322001 66 – dotácia na regeneráciu sídiel – zníženie príjmov o sumu 38 209,62 Eur  
22. 0912 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 46 877,86 Eur (podprogram 

15.1) 
23. 0620 637005 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 7 440,00 Eur (podprogram 

3.3) 

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 185/18/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  5/2012 

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 prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad) – zvýšenie príjmov 

o sumu 86,49 Eur  
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 86,49 Eur (podprogram 
4.1) 

2. 312001 01 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (register obyvateľstva) – zvýšenie 
príjmov o sumu 30,69 Eur 
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 30,69 Eur (podprogram 
4.1) 

3. 312001 02 – dotácia na prenesený výkon štátnej správy (cestná doprava) – zvýšenie príjmov 
o sumu 1,46 Eur 
01116 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 1,46 Eur (podprogram 
15.1) 

4. 312001 9 2 – dotácia na školský úrad – zvýšenie príjmov o sumu 6,00 Eur 
09802 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 6,00 Eur (podprogram 9.7) 

5. 132 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – zvýšenie príjmov o sumu 341,90 
Eur 
132 09802 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie výdavkov o sumu 341,90 Eur 
(podprogram 9.7) 

6. 312011 – z rozpočtov obcí na ŠÚ – zníženie príjmov o sumu 124,32 Eur 
09802 637002 – konkurzy a súťaže – zníženie výdavkov o sumu 124.32 Eur (podprogram 
9.7) 

7. 312001 – dotácia na podporu sociálnej terénnej práce – zvýšenie príjmov o sumu 24 540,17 
Eur 
10403 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 16 480,00  
10403 620 – odvody do poisť. – zvýšenie výdavkov o sumu 5 759,76  
10403 631001 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 375,00 Eur  
10403 632003 – pošt. a telek. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 024,00 Eur  
10403 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 135,00 Eur  
10403 637003 – propagácia, reklama, inzercia – zvýšenie výdavkov o sumu 530,00 Eur  
10403 637005 – špeciálne služby – zvýšenie výdavkov o sumu 140,00 Eur  
10403 637014 – stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 1 331,00 Eur  
10403 637027 – odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 1 528,00  
Zaradenie terénnej sociálnej práce do programového rozpočtu – program 13 (Sociálne 
služby),  podprogram 5 (Terénna sociálna práca). 

8. 312001 – dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kult. dedičstva – zvýšenie príjmov 
o sumu 1 000,00 Eur 
08205 633009 – nákup kníh do knižnice – zvýšenie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur  

9. 312001 – dotácia zo ŠR na vojnové hroby – zvýšenie príjmov o sumu 94,00 Eur 
0840 635006 – oprava a údržba – zvýšenie výdavkov o sumu 94,00 Eur (podprogram 12.5) 

10. 312001 – dotácia zo ŠR na konanie volieb – zvýšenie príjmov o sumu 6 444,23 Eur 
0160 610 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 61,06 Eur (podprogram 15.3) 
0160 620 – odvody do poisť. – zvýšenie výdavkov o sumu 339,47 Eur (podprogram 15.3) 
0160 632003 – pošt. a telek. služby – zvýšenie výdavkov o sumu 40,50 Eur (podprogram 
15.3) 
0160 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 60,42 Eur (podprogram 
15.3) 
0160 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 187,71 Eur (podprogram 15.3) 
0160 634001 – palivo, mazivá, oleje – zvýšenie výdavkov o sumu 21,30 Eur (podprogram 
15.3) 
0160 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 23,50 Eur (podprogram 15.3) 
0160 637012 – vrátenie nevyč. dotácie – zvýšenie výdavkov o sumu 73,75 Eur (podpr. 15.3) 
0160 637014 – stravovanie – zvýšenie výdavkov o sumu 1 074,20 Eur (podprogram 15.3) 
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0160 637027 – odmeny mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 4 562,32 Eur 
(podprogram 15.3) 

11. 131B 453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – zvýšenie príjmov o sumu 23,67 
Eur 
131B 01116 637018 – vrátenie príjmov minulých rokov – zvýšenie výdavkov o sumu 23,67 
Eur (podprogram 15.1)  

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 186/18/2012 
Udelenie Ceny Štefana Hozu v roku 2012 pre folklórnu skupinu SMIŽANČANKA, za uchovávanie 
autentického folklóru Smižian, za rozvoj kultúrno – osvetovej činnosti regiónu Spiš, za príkladnú 
prezentáciu miestneho kultúrneho dedičstva v rámci Slovenska i za jeho hranicami. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 187/18/2012   
Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2095/13 o výmere 158 m2 druh pozemku lesné 
pozemky v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. Rudolfovi 
Kukurovi a manž. Daniele Kukurovej, obaja bytom Staničná 760/12, 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 
 
UZNESENIE č. 188/218/2012  
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/13 o výmere 158 m2  druh pozemku lesné pozemky, parcela 
zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. 
Rudolfovi Kukurovi a manž. Daniele Kukurovej, obaja bytom Staničná 760/12, Smižany na  
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 792,- €. 
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 
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. 189/18/20112  
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2095/13 o výmere 158 m2  druh pozemku lesné pozemky, parcela  
zapísaná na LV č. 1 v k. ú. Smižany pod rekreačnou  chatou  na  Košiarnom  briežku  Ing. 
Rudolfovi Kukurovi a manž. Daniele Kukurovej, obaja bytom Staničná 760/12,   Smižany  na  
rekreačné účely v cene 20,- €/ m2 plus  DPH,  celkom 3 792,- €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 190/18/2012 

Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina  67/3, Smižany. 
p. Dorko  Tomáš, P.Suržina 67/3, č. bytu 9, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu zo dňa 08.02.2002, končí 30. apríla 2012 a bude uzatvorený 
na dobu do 15.6.2012. 
Dodatok č.7 k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 

 

 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 191/18/2012 
Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch nižšieho štandardu na ulici Rybníky   1479/20, 
Smižany. 
p. Holubová  Emília, Rybníky 1479/20, byt č. 1, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme bytu zo dňa  01.11. 2008, končí 30. apríla 2012  
a bude uzatvorený na dobu do 30.9.2013. 
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce.  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 192/18/2012 
Zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva z dňa 21.6.2012 na deň 14.6.2012. 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 193/18/2012 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2012 

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.: 

- 04513 637004 – zimná údržba cestných komunikácií – zníženie výdavkov o sumu 
6 000,00 Eur (podprogram 7.1) 

- 0560 637004 – všeobecné služby (vyčistenie potoka Brusník) – zvýšenie výdavkov 
o sumu 6 000,00 Eur (podprogram 5.3) 

 

Finančné prostriedky budú použité v rámci protipovodňových opatrení na konkrétny účel a to 

vyčistenie potoka Brusník od evanjelického kostola po most ul. Smreková – pravý breh (smer          

ul. Tatranská k ihrisku) a koryto, kde je už zemina zosunutá, respektíve podľa potreby. 

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 194/18/2012 
- na základe dohody predsedov komisií a dotknutej osoby, presun člena komisie životného 
prostredia a verejného poriadku do stavebnej komisie. Jedná sa o Ing. Vladimíra Andrássyho. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 195/18/2012 
- spôsob oznamovania termínov neplánovaných zasadaní OZ poslancom OZ tak, že obecný úrad 
oznámi termín každého neplánovaného zasadnutia OZ každému poslancovi zaslaním písomnej 
pozvánky a zároveň telefonicky a to do 24 hodín od vzniku potreby zvolať neplánované 
zasadanie OZ, najneskôr však do 24 hodín pred jeho začatím. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 196/18/2012 
- jednorazový príspevok pre občanov Smižian navštevujúcich rehabilitačné stredisko 
PROAUSTIK, n.o. na Hutníckej ul. v Spišskej Novej Vsi, vo výške 33,30 Eur na osobu. Jedná sa 
o štyri osoby navštevujúce toto zariadenie.  
Prostriedky pôjdu z kapitoly rozpočtu obce Smižany – Sociálna výpomoc. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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C) OZ ukladá: 
 

UZNESENIE č. 197/18/2012 
- obecnému úradu pripraviť riešenie a vyčísliť náklady na zjednanie nápravy na budove „Obecná 
polícia“. Výšku nákladov predložiť finančnej komisii na posúdenie. 
Termín: do 10.5.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 198/18/2012 
- obecnému úradu pripraviť riešenie a vyčísliť náklady na zjednanie nápravy na budove „garáže 
pri železničnej stanici“.  
Termín: do 10.5.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 199/18/2012 
- obecnému úradu v rómskej osade na ul. Za mostom vybudovanie dažďovej vpuste pred 
jestvujúcim priepustom a osadenie betónovej rúry – priepustu, ako pokračovanie rigola od 
„Kejdy“.  
Termín: do 10.5.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 


