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UZNESENIA 

 
z 19. zasadnutia OZ, konaného dňa 14.6.2012 v Smižanoch 

 
 

A) OZ berie na vedomie: 
-   vzdanie sa poslaneckého mandátu - Ing. Mária Ertlová 
-   Nález Ústavného súdu SR 
-   stanovisko JUDr. Tarageľa k Nálezu Ústavného súdu SR 
-   správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach OZ 
-   informáciu starostu obce o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
-   čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012 
-   zápisnicu zo stretnutia s občanmi na ul. Pribinovej 
-   stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2011 
-   stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce za rok 2011  
 

B) OZ schvaľuje: 
 
UZNESENIE č. 200/19/2012 
- podľa § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov osvedčuje, že náhradník vo volebnom obvode č. 1   
Ing. Vladimír Andrassy, PhD.,  nar. 6.10.1971, bytom ul. Nová 194/7, 053 11 Smižany sa stal dňom 
14.6.2012 poslancom obecného zastupiteľstva v Smižanoch. 
Osvedčenie podpíše starosta obce. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 201/19/2012 
Na základe výberového konania a v súlade s § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov a čl. 2 písm. c) VZN č. 64 o obecnej polícii na návrh starostu 
obce vymenúva náčelníka Obecnej polície v Smižanoch – JUDr. Jána Dučáka.  
Pracovnú zmluvu od 1.8.2012 uzavrie starosta obce. 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 202/19/2012 
- záverečný účet Obce Smižany a celoročné hospodárenie b e z  v ý h r a d. 
- prebytok rozpočtu obce po úprave podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách samosprávy vo výške 250 829,41 EUR použiť na vyrovnanie schodku z návratných 
zdrojov financovania v sume 229 216,23 EUR a zostatok v sume 21 613,18 EUR previesť do 
rezervného fondu obce  
- zisk z podnikateľskej činnosti v sume 24 600,32 EUR previesť na účet nerozdeleného  
zisku predchádzajúcich období  
-  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti - stratu v sume 132 403,75 EUR previesť na  
účet nerozdeleného zisku  
- prebytok rozpočtu príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum za rok 2011 v sume  
51,86 EUR ponechať príspevkovej organizácií na energie    
 
 
  
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 203/19/2012 
Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – umiestnenie podzemného el. 
vedenia a jeho príslušenstva, vstup a vjazd oprávneného VSD, a. s., Mlynská 31, Košice na parcely 
registra “C“ číslo: 1684/2 – orná pôda, 1688 – orná pôda, 1697/104 – zast. plochy, 1697/108 – zast. 
plochy, 1697/109 – orná pôda, 1698/1 – ostatné plochy vo výlučnom vlastníctve Obce Smižany. 
Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou “IBV Smižany – rómska osada, SO 04 Výstavba 
sekundárnych rozvodov el. energie vrátane prípojky a verejného osvetlenia.“ 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavrie starosta obce.  
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 204/19/2012 
Predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte č.9  na ulici P. Suržina  67/3, Smižany, pre  
p. Tomáša Dorka do 31.8.2012. 
Platnosť dodatku č.7 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 08.2.2002, končí dňom 15. 6.2012. 
Nové dodatky k zmluve o nájme budú uzatvárané priebežne starostom obce, ktorého OZ deleguje 
na uzatváranie týchto dodatkov, vždy na dobu 2 mesiace, ak budú nájomcom uhradené poplatky za  
nájomné. 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 205/19/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  7/2012 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 
ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 
 
1. 312001 9 2 – dotácia na školský úrad – zvýšenie príjmov o sumu 551,00 Eur  

09802 631001 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 30,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 633006 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 94,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 633016 – reprezentačné – zvýšenie výdavkov o sumu 30,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637001 – školenia – zvýšenie výdavkov o sumu 40,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637002 – konkurzy a súťaže – zvýšenie výdavkov o sumu 102,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 200,00 Eur (podprogram 9.7) 

09802 637012 – poplatky – zvýšenie výdavkov o sumu 55,00 Eur (podprogram 9.7) 

2. 312001 09 – transfer z ÚPSVaR na chránené pracovisko (knižnica) – zvýšenie príjmov o sumu 
53,25 Eur 
08205 611 – mzdy – zvýšenie výdavkov o sumu 39,46 Eur (podprogram 11.2) 

08205 620 – odvody do ZP – zvýšenie výdavkov o sumu 3,95 Eur (podprogram 11.2) 

08205 625 – odvody do SP – zvýšenie výdavkov o sumu 9,84 Eur (podprogram 11.2) 

3. 312001 – transfer z ÚPSVaR na chránené pracovisko (obecná polícia) – zvýšenie prímov 
o sumu 3 274,69 Eur 
0310 611 – mzdy – zvýšenie príjmov o sumu 3 301,50 Eur (podprogram 5.1) 

0310 623 – odvody do ZP – zvýšenie výdavkov o sumu 165,08 Eur (podprogram 5.1) 

0310 625 – odvody do SP – zvýšenie výdavkov o sumu 790,71 Eur (podprogram 5.1) 

4. 01116 637018 – vrátenie príjmov minulých období – zvýšenie výdavkov o sumu 300,00 Eur 
(podprogram 15.1) 

 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 206/19/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  8/2012 
 
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.:  
 
1. 01116 642001 – dotácie občianskym združeniam – zníženie príjmov o sumu 100,00 Eur 

(podprogram 15.1) 
      01116 637003 – propagácia a reklama – zvýšenie výdavkov o sumu 100,00 Eur (podprogram 
2.1) 

2. 0610 633006 – všeobecný materiál – zníženie príjmov o sumu 200,00 Eur (podprogram 14.1) 
0610 637005 – špeciálne služby – zvýšenie výdavkov o sumu 200,00 Eur (podprogram 14.1) 

3. 01116 633006 – všeobecný materiál – zníženie príjmov o sumu 150,00 Eur (podprogram 15.1) 
01116 634005 – parkovacie známky, poplatky – zvýšenie výdavkov o sumu 150,00 Eur 
(podprogram 15.1) 

4. Presun rozpočtových položiek 01116 637012, 0170 653001 na 0112 637012, 0112 653001. 

 

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 207/19/2012 
Rozpočtové opatrenie č.  9/2012 
 
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.:  
 

1. 01116 635006 – údržba budov – zníženie výdavkov o sumu 2 065,00 Eur 
     01116 717003 – stavebné úpravy – zvýšenie výdavkov o sumu 2 065,00 Eur 

 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 208/19/2012 
Uzavretie nájomnej zmluvy medzi nájomcom - Obcou Smižany a prenajímateľmi - Štefanom 
Babíkom, bytom Štúrova 11, Smižany a Štefanom Markovičom, bytom E. M. Šoltésovej 15/11, 
Spišská Nová Ves, ktorej predmetom je prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 1357/6 – trvalé 
trávne porasty za Tomášovskou ulicou v spoluvlastníctve Štefana Babíka a Štefana Markoviča. Na 
tomto pozemku sa nachádza odvodňovací kanál o výmere 105 m2 vyústený do potoka Brusník. 
Doba nájmu bude do ukončenia realizácie stavby „Úprava potoka Brusník“, nájomné vo výške 
0,10 € /m2 /rok, nájomné celkom 10,50 € ročne. 

 Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 209/19/2012 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2012. 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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C) OZ ukladá: 

 
UZNESENIE č. 210/19/2012 
- zabezpečiť, aby pracovníci (stáli zamestnanci, brigádnici aj pracovníci na aktivačnú činnosť), ktorí 
pracujú na miestnych komunikáciách prípadne okolo ciest II. triedy mali stále reflexné vesty 
a rukavice. 
Termín: stály 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 211/19/2012 
- zabezpečiť novú turistickú mapu v skrinke na ul. Tatranskej. 
Termín: 22.6.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 212/19/2012 
- zabezpečiť nové dosky na mostíku cez Brusník pre peších pri ihrisku. 
Termín: 22.6.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 213/19/2012 
- zabezpečiť údržbu mosta (očistiť a premaľovať) – kovovej časti pri ihrisku, na ul. Novej a na 
Tatranskej ul.,  na Iliašovskej ul. 
Termín: 30.09.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 214/19/2012 
- zverejniť na internetovej stránke obce a v Smižianskom hlásniku – list, vzdanie sa poslaneckého 
mandátu Ing. Márie Ertlovej 
Termín: 15.6.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE č. 215/19/2012 
- ruší Uznesenie č. 196/18/2012 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
 


