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  UZNESENIA 

 
z  23. zasadnutia OZ, konaného dňa 25.10.2012 v Smižanoch 

 
 

A) OZ berie na vedomie : 
- 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 k 30.9.2012 

 
B) OZ schvaľuje :  

 
UZNESENIE č. 241/23/2012 
Kúpnu zmluvu na stavebné pozemky na IBV Panský kruh. Kúpne zmluvy s víťaznými 
uchádzačmi z obchodnej verejnej súťaže uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 242/23/2012 
Rozpočtové opatrenie č. 16 
 
Dosiahnutie nižších príjmov podľa §14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. znížením 
prebytku rozpočtu a to: 
 
- 322001 08 – dotácia na kaštieľ – zníženie príjmov o sumu 60 078,12 Eur  
- 322001 66 – dotácia na regeneráciu sídiel - zníženie príjmov o sumu 216 560,19 Eur      
- 0170 821005 – splácanie bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu 212 572,55 Eur 

(program 15.2)     
- 01116 713002 – nákup softvéru elektronickej aukcie – zníženie výdavkov o sumu 5 500,00 

Eur (program 3.2) 
- 0620 716 – projektová dokumentácia na elektro, plyn Panský kruh – zníženie výdavkov 

o sumu 25 000,00 Eur (program 3.3.1)   
- 09601 713004 – kuchynský robot pre ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 442,00 Eur 

(program 9.3.2) 
- 01116 637005 – špeciálne služby Pro Care – zníženie výdavkov o sumu 670,00 Eur (program 

15.1) 
- 0310 637005 – špeciálne služby Pro Care – zníženie výdavkov o sumu 428,00 Eur (program 

5.1) 
- 0620 637005 – špeciálne služby Pro Care – zníženie výdavkov o sumu 385,00 Eur (program 

15.1) 
- 0112 653001 – manipulačné poplatky – zníženie výdavkov o sumu 732,38 Eur (program 15.1) 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
 
 
 



2 

 

UZNESENIE  č. 243/23/2012 
Rozpočtové opatrenie č. 17 
 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. a to: 

 
- 223002 01 – príjmy ZUŠ – zvýšenie príjmov o sumu 7 702,00 Eur  
- 01116 641012 – transfer pre ŠÚ – zvýšenie výdavkov o sumu 942,14 Eur (program 15.1) 
- 09122 630 – tovary a služby ZUŠ – zvýšenie výdavkov sumu 6 759,86 Eur (program 9.6) 

- 223002 01 1 – príjmy ZŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 1 144,26 Eur  
- 01116 641012 – transfer pre ŠÚ – zvýšenie výdavkov o sumu 1 144,26 Eur (program 15.1)  

- 223002 04 – príjmy MŠ Komenského – zvýšenie príjmov o sumu 416,00 Eur  
- 0911 632001 04 – el. energia MŠ Kom. – zvýšenie výdavkov o sumu 416,00 Eur (program 

9.1.3) 

- 223002 02 – príjmy MŠ Ružová – zvýšenie príjmov o sumu 1 023,00 Eur 
- 0911 717002 – rekonštrukcia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 484,60 Eur (program 

9.1.1) 
- 0911 632001 02 – el. energia MŠ Ružová – zvýšenie výdavkov o sumu 229,24 Eur (program 

9.1.1) 
- 0911 637004 02 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 300,00 Eur (program 

9.1.1) 
- 0911 642015 02 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 9,16 Eur (program 

9.1.1) 

- 223001 02 – vstupné klzisko – zvýšenie príjmov o sumu 881,42 Eur  
- 0810 633015 – palivá ako zdroj energie o sumu 27,53 Eur (program 10.1) 
- 0810 632001 – el. energia o sumu 238,89 Eur (program 10.1) 
- 0810 637027 – dohody mimo prac. pomeru o sumu 615,00 Eur (program 10.1) 
 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 244/23/2012 
 
Rozpočtové opatrenie č. 18/2012 
 
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.   Presun z položky rozpočtu 10 202 642002 – transfer neziskovej organizácie v sume 3768,- 
Eur na položky rozpočtu: 
položka 01 116 610 – 001 navýšenie o 140,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa  v r. 2012 
položka 01116 610 – 001 navýšenie o 600,00 € ako odmena – z titulu krátenia osobného 
hodnotenia  
položka 01 116 610 – 002 navýšenie  o 80,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 
položka 01 116 610 – 003 navýšenie o 80,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 
položka 01 116 610 – 003 navýšenie o 1 350,00 €,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného 
hodnotenia   
položka 01 116 610 – 004 navýšenie o 40,00 € z titulu navýšenia plat. stupňa v r. 2012 
položka 01116 610 – 004 navýšenie o 600,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného 
hodnotenia  
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položka 01 116 610 – 005 navýšenie o 130,00 € z titulu navýšenia plat. triedy v r. 2012 
položka 01116 610 – 005 navýšenie o 424,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného 
hodnotenia  
položka 08 205 611 – navýšenie o 40,00 € z titulu navýšenia plat. triedy v r. 2012 
položka 08 205 611 – navýšenie o 440,00 € ako odmeny – z titulu krátenia osobného hodnotenia  
 
Uvedené zmeny nemajú vplyv na zmenu celkových výdavkov programového rozpočtu. 
 
Termín: k 1.11.2012 
Zodpovedná: vedúca finančného oddelenia 
 
 

V zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov starosta obce pozastavil výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.
  

 
UZNESENIE  č. 246/23/2012 
Rozpočtové opatrenie č. 20 

 
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.:  
 
- 0310 633002 – výpočtová technika – zníženie výdavkov o sumu 420,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 63300 – interiérové vybavenie – zníženie výdavkov o sumu 360,00 Eur (program 5.1) 
- 0310 636002 – prenájom zariadení – zvýšenie výdavkov o sumu 780,00 Eur (program 5.1) 

- 0911 633001 03 – interiérové vybavenie MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 1 159,00 
Eur (program 9.1.2) 

- 0911 635006 03 – údržba budov – zvýšenie výdavkov o sumu 809,00 Eur (program 9.1.2) 
- 0911 633006 03 – všeobecný materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 350,00 Eur (program 

9.1.2) 

- 09601 637001 22 – školenia ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 
9.3.2) 

- 09601 631001 22 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 9.3.2) 

- 09601 637001 24 – školenia ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 27,00 Eur (program 
9.3.3) 

- 09601 631001 24 – cestovné – zvýšenie výdavkov o sumu 27,00 Eur  (program 9.3.3) 

- 09601 635006 – údržba budov ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 80,00 Eur (program 
9.3.3) 

- 09601 635004 – údržba strojov ŠJ Zelená – zvýšenie výdavkov o sumu 80,00 Eur (program 
9.3.3) 

- 0620 717001 – park.miesta na st.cintoríne – zníženie výdavkov o sumu 718,83 Eur (program 
3.3.1) 

- 0840 717002 – chodník na cintoríne – zvýšenie výdavkov o sumu 718,83 Eur (program 12.5)   

- 04513 635006 – opravy cest. komunikácii – zníženie výdavkov o sumu 4 857,00 Eur 
(program 7.1)    

- 04513 713005 – špec.stroje, prístr.,zariad.– zvýšenie výdavkov o sumu 4 857,00 Eur 
(program 7.1)   

- 10403 637014 – stravovanie TSP – zníženie výdavkov o sumu 160,00 Eur (program 13.5)   
- 10403 637016 – prídel do soc. fondu  TSP – zvýšenie výdavkov o sumu 160,00 Eur (program 

13.5)   

- 0510 642009 – SEZO ISNO – zníženie výdavkov o sumu 777,97 Eur (program 6.1) 
- 0112 653001 – manipulačné poplatky – zníženie výdavkov o sumu 230,00 Eur (program 15.1) 
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- 01116 637016 – prídel do soc. fondu – zvýšenie výdavkov o sumu 1 007,97 Eur (program 
15.1) 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 247/23/2012 
Zámer obce predať pozemky vo vlastníctve obce Smižany v lokalite novej IBV Panský kruh 
v Smižanoch formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nasledovné parcely registra C KN, ktoré vytvárajú 
33 stavebných pozemkov:  
 

Stavebn
ý 

pozemo
k číslo 

Parcelné číslo Výmera 
v m2 

Celková 
výmera v m2 

Druh pozemkov 

1. 1663/199 556 556 orná pôda 

2. 1663/200 560 560 orná pôda 

3. 1663/201 567 567 orná pôda 

4. 1663/202 714 714 orná pôda 

5. 1663/203 800 800 orná pôda 

6. 1663/204 800 800 orná pôda 

7. pridelený    

8. 1663/206 800 800 orná pôda 

9. 1663/207 800 800 orná pôda 

 
10. 

1663/208 
1663/209 
1668/151 

17 
697 
72 

 
786 

orná pôda 
orná pôda 
TTP 

 
11. 

 

1663/210 
1663/211 
1668/152 

539 
8 

74 

 
621 

orná pôda 
orná pôda 
TTP 

12. 1663/270 508 508 orná pôda  

13. 1663/271 
1668/149 

651 
53 

704 orná pôda 
TTP 

 
14. 

1663/272 
1663/273 
1668/148 

102 
385 
133 

 
620 

orná pôda 
orná pôda 
TTP 

15. pridelený    

16. 1663/279 
1668/146 

568 
1 

569 orná pôda 
TTP 

 
17. 

1663/280 
1663/281 
1668/147 

111 
388 
140 

 
639 

orná pôda 
orná pôda 
TTP 

 
18. 

1663/282 
1663/283 
1668/143 

597 
48 
148 

 
793 

orná pôda 
orná pôda 
TTP 

19. 1663/284 
1668/144 

638 
27 

665 orná pôda 
TTP 

20. 1663/285 834 834 orná pôda 

21. 1663/289 740 740 orná pôda 

 
22. 

1663/290 
1663/291 

319 
259 

 
740 

orná pôda 
orná pôda 
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1668/142 162 TTP 

 
23. 

1663/292 
1663/293 
1668/141 

36 
582 
122 

 
740 

orná pôda 
orná pôda 
TTP 

24. 1663/294 740 740 orná pôda 

 
25. 

 

1663/296 
1668/140 
1668/139 

833 
2 
9 

 
844 

orná pôda 
TTP 
TTP 

26. pridelený    

27. 1663/302 694 694 orná pôda 

28. pridelený    

29. pridelený    

30. 1663/305 740 740 orná pôda 

31. 1663/310 740 740 orná pôda 

32. pridelený    

33. 1663/312 769 769 orná pôda 

34. pridelený    

35. 1663/314 899 899 orná pôda 

36. 1663/315 783 783 orná pôda 

37. 1663/320 800 800 orná pôda 

38. 1663/321 800 800 orná pôda 

39. 1663/322 857 857 orná pôda 

40. 1663/323 768 768 orná pôda 

 
   
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov budú po schválení obecným 
zastupiteľstvom zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do 
obchodnej verejnej súťaže na úradnej  tabuli  a  internetovej  stránke obce. Obchodná  verejná  
súťaž  bude zverejnená aj v mesačníku Smižiansky hlásnik. Minimálna cena je 6,- € /m2 za 
pozemok plus 32,- € /m2 príspevok na inžinierske siete.  
 
 
Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 
UZNESENIE  č. 248/23/2012 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka a VZN obce 
Smižany č. 85, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smižany 
na predaj nehnuteľného majetku obce, a to 33 stavebných pozemkov vo vlastníctve obce 
Smižany v lokalite novej IBV Panský kruh. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 249/23/2012 
Zámer obce predať pozemok časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. 
Smižany, diel 1 o výmere 15 m2 a diel 2 o výmere 4 m2 , spolu 19 m2  podľa GP č. 37705199-
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9/2012 pri parcele č. C-KN 2037/151 na Košiarnom briežku Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinova 15, 
Smižany na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + 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 a jeho dodatkov.  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 
UZNESENIE  č. 250/23/2012 
Predaj pozemku časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 15 m2 a diel 2 o výmere 4 m2, spolu 19 m2 podľa GP č. 37705199-9/2012 pri parcele č. 
C-KN 2037/151 na Košiarnom briežku Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinova 15, Smižany na 
rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 729,60 €.  
OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník 
susedného pozemku, potom OZ tento predaj definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 

 
UZNESENIE  č. 251/23/2012 
Predaj pozemku časti parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 15 m2 a diel 2 o výmere 4 m2, spolu 19 m2 podľa GP č. 37705199-9/2012 pri parcele č. 
C-KN 2037/151 na Košiarnom briežku Ivanovi Hajkovi, bytom Pribinova 15, Smižany na 
rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 729,60 €.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 252/23/2012 
Zámer obce predať pozemok časť parcely č. E-KN 2094/2 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, 
diel 1 o výmere 9 m2, z ktorého vznikne nová parcela č. 2037/277 podľa GP č. 10757350-20/2012 
pri parcele č. C-KN 2037/78 na Košiarnom briežku Tomášovi Vargovi, bytom R. Jašíka 2374/5, 
Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + 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 a jeho 
dodatkov.  

 

 

 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE  č. 253/23/2012 
Predaj pozemku časť parcely č. E-KN 2094/2 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 9 m2, z ktorého vznikne nová parcela č. 2037/277 podľa GP č. 10757350-20/2012 pri 
parcele č. C-KN 2037/78 na Košiarnom briežku Tomášovi Vargovi, bytom R. Jašíka 2374/5, 
Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 345,60 €. 

OZ definuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 
Dôvod: 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. 254/23/2012 
Predaj pozemku časť parcely č. E-KN 2094/2 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 
o výmere 9 m2, z ktorého vznikne nová parcela č. 2037/277 podľa GP č. 10757350-20/2012 pri 
parcele č. C-KN 2037/78 na Košiarnom briežku Tomášovi Vargovi, bytom R. Jašíka 2374/5, 
Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 345,60 €. 

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 255/23/2012 
Zámer obce predať pozemok parc. č. C-KN 2037/243 – zastavané plochy o výmere 43 m2 v k. ú. 
Smižany, nachádzajúci sa na Košiarnom briežku, zastavaný stavbou - rekreačnou chatou súp. č. 
3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na rekreačné 
účely v cene 32,- €/ m2  + DPH v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov.  

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 256/23/2012 
Predaj pozemku parc. č. C-KN 2037/243 – zastavané plochy o výmere 43 m2 v k. ú. Smižany, 
nachádzajúci sa na Košiarnom briežku, zastavaný stavbou - rekreačnou chatou súp. č. 3510 Mgr. 
Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na rekreačné účely 
v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 1 651,20 €. 
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 257/23/2012 
Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce Smižany, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – 
druh pozemku trvalé trávne porasty, spolu o výmere 27 m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, 
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ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 2037/96 Ing. Zdenke Kollárovej, bytom 
Trieda 1. mája 20/11, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce Smižany č. 
85 a jeho dodatkov. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 258/23/2012 
Prenájom  pozemku  časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty,  spolu o výmere  27 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 
2037/96 Ing. Zdenke Kollárovej, bytom Trieda 1. mája 20/11, Spišská Nová Ves na rekreačné  
účely v cene  2,- € / m2/ rok, celkom 54,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedného 
pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 259/23/2012 
Prenájom  pozemku  časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty,  spolu o výmere  27 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorá sa nachádza v priamom susedstve parcely č. C-KN 
2037/96 Ing. Zdenke Kollárovej, bytom Trieda 1. mája 20/11, Spišská Nová Ves na rekreačné  
účely v cene  2,- € / m2/ rok, celkom 54,- € ročne. 
 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 260/23/2012 
Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce Smižany, a to pozemok parc. č. C-KN 2093/3 
– druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa 
nachádza pod stavbou – hájenka súp. č. 701, Marekovi Hennelovi, bytom Košiarny briežok 
701/3, Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 261/23/2012 
Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 2093/3 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 na 
Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza pod stavbou – hájenka súp. č. 701, 
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Marekovi Hennelovi, bytom Košiarny briežok 701/3, Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / 
m2/ rok, celkom 10,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník stavby na 
tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 262/23/2012 
Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 2093/3 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 na 
Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza pod stavbou – hájenka súp. č. 701, 
Marekovi Hennelovi, bytom Košiarny briežok 701/3, Smižany na rekreačné účely v cene 2,- € / 
m2/ rok, celkom 10,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 263/23/2012 
Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 1043/16 – druh pozemku 
zastavané plochy o výmere 102 m2 na ulici Za kaštieľom v Smižanoch, ktorý sa nachádza pod 
stavbou – predajňa potravín súp. č. 1179, spotrebnému družstvu COOP Jednota Liptovský 
Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš na podnikateľské účely v cene 5,- € /m2/ rok 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a VZN  
obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov.  

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 264/23/2012 
Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 1043/16 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 102 m2 
na ulici Za kaštieľom v Smižanoch, ktorý sa nachádza pod stavbou – predajňa potravín súp. č. 
1179, spotrebnému družstvu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 54, 
Liptovský Mikuláš na podnikateľské účely v cene 5,- € /m2/ rok, celkom 510,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník stavby 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. 265/23/2012 
Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 1043/16 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 102 m2 
na ulici Za kaštieľom v Smižanoch, ktorý sa nachádza pod stavbou – predajňa potravín súp. č. 
1179, spotrebnému družstvu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 54, 
Liptovský Mikuláš na podnikateľské účely v cene 5,- € /m2/ rok, celkom 510,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov uzavrie starosta obce. 
Uhradiť nájomné spätne za 2 roky. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 266/23/2012 
Zámer obce prenajať pozemok vo vlastníctve obce, a to pozemok parc. č. C-KN 577/4 – druh 
pozemku zastavané plochy o výmere 74 m2 v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza pod stavbou – 
garáž súp. č. 5623, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Jankova osada so sídlom Rázusova 
11, Smižany na podnikateľské účely v cene 5,- € / m2/ rok v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 267/23/2012 
Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 577/4 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 74 m2, 
ktorý sa nachádza pod stavbou – garáž súp. č. 5623, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO 
Jankova osada so sídlom Rázusova 11, Smižany na podnikateľské účely v cene 5,- € / m2/ rok, 
celkom 370,- € ročne.  
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník stavby na 
tomto pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 
UZNESENIE  č. 268/23/2012 
Prenájom  pozemku  parc. č. C-KN 577/4 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 74 m2, 
ktorý sa nachádza pod stavbou – garáž súp. č. 5623, Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO 
Jankova osada so sídlom Rázusova 11, Smižany na podnikateľské účely v cene 5,- € / m2/ rok, 
celkom 370,- € ročne.  
Nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov.  
Uhradiť nájomné spätne za 2 roky. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE  č. 269/23/2012 
Zámer prenajať pozemok vo vlastníctve obce, pozemok parc. č. C-KN 2037/50 – druh pozemku 
zastavané plochy o výmere 107 m2 na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza 
v priamom susedstve stavby – rekreačnej chaty súp. č. 3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom 
Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská Nová Ves na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok v zmysle  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení a VZN obce 
Smižany č. 85 a jeho dodatkov. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 270/23/2012 
Prenájom pozemku parc. č. C-KN 2037/50 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 107 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza v priamom susedstve stavby – 
rekreačnej chaty súp. č. 3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská 
Nová Ves na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok, celkom 214,- € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
Dôvod: OZ konštatuje, že ak nájomcom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník stavby na 
susednom pozemku, potom OZ tento prenájom definuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 271/23/2012 
Prenájom pozemku parc. č. C-KN 2037/50 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 107 m2 
na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, ktorý sa nachádza v priamom susedstve stavby – 
rekreačnej chaty súp. č. 3510 Mgr. Bernadete Švickej, bytom Štúrovo nábrežie 2778/16, Spišská 
Nová Ves na rekreačné účely v cene 2,- € / m2/ rok, celkom 214,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 272/23/2012 
Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 2037/161 a 2037/244 spolu o výmere 169 
m2 (pôvodne parc. č. 2037/161) – zastavané plochy zo súčasného vlastníka RNDr. Ivana 
Štencela, bytom E. M. Šoltésovej 1, Spišská Nová Ves na brata RNDr. Miroslava Štencela, 
bytom F. Urbánka 29, Spišská Nová Ves s tým, že ťarcha – vecné bremeno spočívajúce 
v zákaze prevodu vlastníckeho práva k pozemku do 10 rokov na tretiu osobu z článku VI. kúpnej 
zmluvy č. 17/2007 sa prenesie na nového vlastníka. 

 

 

 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE  č. 273/23/2012 
Súhlas so zmenou vlastníka pozemku parc. č. C-KN 2037/162 a 2037/245 spolu o výmere 169 
m2 (pôvodne parc. č. 2037/162) – zastavané plochy zo súčasného vlastníka Ing. Ivana Lukáča, 
bytom Gorazdova 37, Spišská Nová Ves na syna Mateja Lukáča, bytom Gorazdova 37, Spišská 
Nová Ves s tým, že ťarcha – vecné bremeno spočívajúce v zákaze prevodu vlastníckeho práva 
k pozemku do 10 rokov na tretiu osobu z článku VI. kúpnej zmluvy č. 15/2007 sa prenesie na 
nového vlastníka. 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 274/23/2012 
Zámer prenajať pozemky vo vlastníctve obce, a to pozemky evidované ako lesné pozemky 
o výmere 8 ha a trvalé trávne porasty o výmere 75 ha v k. ú. Smižany, nachádzajúce sa 
v poľovnom revíri č. 17 uznanom Lesným úradom v Spišskej Novej Vsi, Slovenskému 
poľovníckemu zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany, na 
dobu 10 rokov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom 
znení a VZN obce Smižany č. 85 a jeho dodatkov. 

 

 

 

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

 
UZNESENIE  č. 275/23/2012 
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o užívaní poľovného revíru pozemky vo vlastníctve obce 
Smižany o výmere 75 ha trvalé trávne porasty a 8 ha lesné pozemky v k. ú. Smižany, 
Slovenskému poľovníckemu zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, 
Smižany na dobu 10 rokov, výška nájomného je v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, 
a to 0,41 € za 1 ha poľa ročne a 0,86 € za 1 ha  lesa ročne, celkom 37,63 € ročne. 
Zmluvu o budúcej zmluve uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE č. 276/23/2012  
Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Smižany o výmere 75 ha trvalé trávne porasty a 8 ha 
lesné pozemky v k. ú. Smižany nachádzajúce sa v poľovnom revíri č. 17, Slovenskému 
poľovníckemu zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany na 
dobu 10 rokov, výška nájomného 37,63 € ročne. 
OZ definuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a rozhoduje o ňom 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu verejného záujmu. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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UZNESENIE  č. 277/23/2012 
Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Smižany o výmere 75 ha trvalé trávne porasty a 8 ha 
lesné pozemky v k. ú. Smižany nachádzajúce sa v poľovnom revíri č. 17, Slovenskému 
poľovníckemu zväzu – Poľovnícke združenie Smižany so sídlom Pribinova 1096/1, Smižany na 
dobu 10 rokov, výška nájomného je v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, a to 0,41 € 
za 1 ha poľa ročne a 0,86 € za 1 ha  lesa ročne, celkom 37,63 € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 278/23/2012 
a) predloženie žiadosti o podporu z environmentálneho fondu v rámci oblasti ochrany 
a využívania vôd formou dotácie na rok 2013 za účelom realizácie projektu „Rozšírenie 
inžinierskych sietí pre IBV  v rómskej osade  Smižany“  (vodovod, kanalizácia).  
b) celkové výdavky na projekt sú 210 901,95 EUR (z toho vodovod - 85 572,22 EUR 
a kanalizácia 125 329,73 EUR).   
c) výšku minimálne 5% spoluúčasti na spolufinancovaní projektu žiadateľom (10 546,10 EUR) 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 279/23/2012 
Zmluvu o prevode správy č. 8/2012 - bezodplatný prevod správy  majetku obce Smižany na ZŠ 
ul. Komenského, ktorého obstaranie bolo schválené z rozpočtu  obce z vlastných zdrojov. Jedná 
sa o 1 ks elektronizácia systému objednávania a výdaja stravy v sume 3 000,00 EUR. 
Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 280/23/2012 
Schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv, nájomcom bytov v dome súp. č. 107  na ul.  Pavla 
Suržina  6, ul. Pavla Suržina 7a ul. Pavla Suržina  8,  053 11 Smižany, ktorých platnosť končí   
30.11.2012. 
 
107/6 
6/4   Tomáš  Bajtoš 
6/5    Marci  Ján 
6/6    Bendík  Roman 
 
107/7 
7/2  Hancová  Anna 
7/4  Gengeľ  Dušan 
7/6  Morihladko  Ján 
 
107/8 
8/2  Babík  František 
8/3  Potempa  Jozef 
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8/4  Bandžuchová  Janka 
8/6  Kapsdorfer  Celestin 
 
Nové dodatky k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce na dobu 3 rokov. 
Nájomníci uhrádzajú platby za nájom a služby s ním spojené pravidelne. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 281/23/2012 
Vyradenie drobného hmotného majetku /ďalej len DHM/ a majetku v operatívno-technickej 
evidencii /ďalej len OTE/ v Materskej škole, ul. Ružová v Smižanoch a v Školskej jedálni,  ul. 
Ružová v Smižanoch.  
Vyradený majetok  neslúžil svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia  a 
morálneho zastarania. 
DHM MŠ, ul. Ružová v Smižanoch   ....................................................................   3 373,63 Eur 
OTE MŠ, ul. Ružová v Smižanoch    ...................................................................          68,05 Eur 
DHM  ŠJ,  ul. Ružová v Smižanoch   ...................................................................       384,98 Eur 
Spolu:                                                                                                                       3 826,66 Eur 
      
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 282/23/2012 
- poslanca Jaroslava Šarišského, za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov obce. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 283/23/2012 
- pridelenie ulíc poslancovi Jaroslavovi Šarišskému – Za mostom, Hornádska, Vŕbová, Stredná. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 284/23/2012 
- poslanca Róberta Miku, za člena stavebnej komisie. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
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C) OZ ukladá 
 
UZNESENIE  č. 285/23/2012 
- obecnému úradu zabezpečiť, aby boli viditeľné cestné dopravné značky na križovatke ulíc 

Javorová a Mojmírova,  na križovatke ulíc Topoľová a Mojmírova. 
Termín: 30.11.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 

 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 286/23/2012 
- zverejniť zámer predaja troch  voľných pozemkov v rómskej osade, následne pripraviť 

podmienky pre obchodnú verejnú súťaž. 
Termín: 30.11.2012 
Zodpovedný: prednosta OcÚ   

 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 287/23/2012 
Pripraviť podklady k možnosti predaja pozemkov za ulicou Pribinova tak, aby boli zohľadnené 
požiadavky súčasných užívateľov, cena za 1m2 záhrad bude minimálne 6€ s DPH.  
Termín: do 06/2013   
Zodpovedný: prednosta OcÚ  

 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 288/23/2012 
Pripraviť podmienky a zabezpečiť verejné obstarávanie na reguláciu potoka Brusník v súlade 
s podanou žiadosťou „Protipovodňová ochrana obce Smižany – úprava potoka Brusník“.  
Zodpovedný: prednosta OcÚ  
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Miroslav Malina  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 


