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 UZNESENIA 

 
z  25. zasadnutia OZ, konaného dňa 28.2.2013 v Smižanoch 

 
 

A) OZ berie na vedomie : 

- správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich 
zasadnutiach OZ 
- informáciu starostu obce o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci 
- prípravu podania žiadosti na regeneráciu sídiel 
-protest prokurátora k VZN č.89/2010 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania  
na verejne prístupných miestach na území obce Smižany 
- investičný plán prípravy a realizácie technickej infraštruktúry pre IBV Pánsky kruh  
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2013 
- správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2012 
- správu o stave pohľadávok a vymáhania nedoplatkov k 31.12.2012 
 - správu o činnosti obecnej polície za rok 2012 
- vymenovanie prednostu obecného úradu – Ing. Mária Dudžáková od 1.3.2013 
 
 

 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 

B) OZ schvaľuje : 
 
UZNESENIE č. 314/25/2013, 
ktorým sa ruší VZN č. 89/2010 o zákaze predaja alkoholických nápojov a ich používania na 
verejne prístupných miestach na území obce Smižany 
 
 
 
                  Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 315/25/2013 
Dodatok č. 4 k VZN č. 85 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce  
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
             
UZNESENIE  č. 301/24/2012 
súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ 
nachádzajúce sa v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany o výmere 40419 m2 (podľa 
prílohy), druh pozemkov orná pôda, trvalé trávne porasty a ostatné plochy 
 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že 
prenájom pozemkov registra „C“, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce v lokalite Panský kruh 
Smižany o výmere 40419 m2, za nájomné 30,00 € / ha ročne, je prípadom hodným osobitného 
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zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako dlhodobý užívateľ 
pozemkov. Výška nájomného je stanovená v zmysle dodatku č. 2 VZN obce Smižany č. 85 
 
schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany, a to parcely registra „C“ nachádzajúce sa 
v intraviláne obce v lokalite Panský kruh Smižany o výmere 40419 m2, druh pozemkov orná pôda, 
trvalé trávne porasty a ostatné plochy, Poľnohospodárskemu družstvu „Čingov“ Smižany, 
Tatranská 126, Smižany za nájomné 30,00 € / ha ročne, celkom 121,25 € ročne. Doba nájmu bude 
do realizácie inžinierskych sietí pre IBV Panský kruh. Nájomca uhradí nájomné spätne od 
02.07.2012. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 

 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 

 
UZNESENIE  č. 316/25/2013 
Dodatok č. 2 k VZN č. 94 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 317/25/2013 
Dodatok č. 2 k VZN č. 64 o obecnej polícii v Smižanoch 

 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 318/25/2013 
Dodatok č. 1 k VZN č. 100 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany 
 
 

 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 319/25/2013 
Po prerokovaní v jednotlivých komisiách pri OZ, v obecnej rade a stanoviskách finančnej komisie 
a hlavnej kontrolórky podľa návrhu s príslušnými úpravami :  

1. programový rozpočet obce Smižany rozpracovaný do 15 programov na rok 2013 ako 
záväzný v príjmovej časti v sume 5 049 856,71 Eur a vo výdavkovej časti vrátane 
finančných operácií v sume 5 045 140,71  Eur  s prebytkom 4 716,00 Eur. 

2. rozpočet obce Smižany na roky 2014 – 2015 ako orientačný 
3. rozpočet vo výške transferu Základnej škole na ul. Komenského v Smižanoch na rok 2013 

podľa predloženého návrhu. 
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4. rozpočet vo výške transferu Základnej umeleckej školy Nám. M. Pajdušáka v Smižanoch na 
rok 2013 podľa predloženého návrhu 

5. rozpočet príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum, Smižany na rok 2013 v sume 
125 000,- Eur, z ktorého príspevok obce činí  105 000,- Eur. 

6. záväzný limit mzdových prostriedkov Obecného kultúrneho centra podľa predloženého 
návrhu rozpočtu v sume 39 919,- Eur. 

 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 320/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok zapísaný na LV č. 3435, časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé 
trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 o výmere 60 m2  podľa GP č. 43248454-6/2013 pri parcele č. 
C-KN 2037/153 na Košiarnom briežku, Petrovi Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za kaštieľom 
1307/1, Smižany na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH  
 
rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj 
pozemku časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 o výmere 60 
m2  podľa GP č. 43248454-6/2013, zapísaného na LV č. 3435, nachádzajúceho sa v priamom 
susedstve parcely č. C-KN 2037/153 na Košiarnom briežku, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že vlastníkom pozemku sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedného 
pozemku 
 
schvaľuje 

predaj pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-KN 
2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 1 o výmere 60 m2  , ktorý podľa GP č. 
43248454-6/2013 vytvára novú parcelu č. C-KN 2037/281, Petrovi Krendželákovi a manž. Jane, 
bytom Za kaštieľom 1307/1, Smižany na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 2 304,- 
€.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 321/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok zapísaný na LV č. 3435, časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé 
trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 4 o výmere 7 m2, diel 5 o výmere 6 m2, spolu 13 m2 podľa GP 
č. 37706471-23/2011 na Košiarnom briežku, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 
415/20, Smižany na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2 + DPH. Pozemky sa nachádzajú v priamom 
susedstve parciel č. C-KN 2037/157 a 2037/237 pri novostavbe chaty.  
 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že predaj 
pozemku časť parcely č. E-KN 2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 4 o výmere 7 m2 
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a diel 5 o výmere 6 m2, spolu 13 m2 podľa GP č. 37706471-23/2011 na Košiarnom briežku, 
Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, Smižany, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že vlastníkom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako vlastník 
susedných pozemkov. Predávané pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve parciel č. C-KN 
2037/157 a 2037/237 pri novostavbe chaty 
 
schvaľuje 

predaj pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-KN 
2095/1 – trvalé trávne porasty v k. ú. Smižany, diel 4 o výmere 7 m2 a diel 5 o výmere 6 m2, spolu 
13 m2 podľa GP č. 37706471-23/2011 na Košiarnom briežku, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, 
bytom Iliašovská 415/20, Smižany, na rekreačné účely v cene 32,- €/ m2  + DPH, celkom 499,20 €.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 322/25/2013 
súhlasí  
so zámerom obce predať pozemok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 4. 12. 2003 
a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu č. C-
KN 1315/112 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 21 m2 v k. ú. Smižany, Petrovi 
Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za kaštieľom 1307/1/12, Smižany. Pozemok je zastavaný 
stavbou – garážou 
 
schvaľuje 
predaj pozemku zapísaného na LV č. 1 zastavaného stavbou, v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu 
č. C-KN 1315/112 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 21 m

2
 v k. ú. Smižany, Petrovi 

Krendželákovi a manž. Jane, bytom Za kaštieľom 1307/1/12, Smižany v celkovej cene 69,71 € 
(2 100,- Sk). 
Na pozemok si Obec Smižany v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku na tretiu osobu 
v lehote do 10 rokov od  uzavretia kúpnej zmluvy, vyhradzuje predkupné právo.  
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 323/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce predať pozemok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 4. 12. 2003 
a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu č. C-
KN 1315/113 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 21 m2 v k. ú. Smižany, Jánovi Kramarčíkovi 
a manž. Drahoslave, bytom Za kaštieľom 1307/1/36, Smižany. Pozemok je zastavaný stavbou – 
garážou 
 
schvaľuje 

predaj pozemku zapísaného na LV č. 1 zastavaného stavbou, v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parcelu 
č. C-KN 1315/113 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 21 m2 v k. ú. Smižany, Jánovi 
Kramarčíkovi a manž. Drahoslave, bytom Za kaštieľom 1307/1/36, Smižany v celkovej cene 69,71 
€ (2 100,- Sk).  
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Na pozemok si Obec Smižany v prípade prevodu vlastníckeho práva k pozemku na tretiu osobu 
v lehote do 10 rokov od  uzavretia kúpnej zmluvy, vyhradzuje predkupné právo.  

Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 324/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemky vo vlastníctve Obce Smižany, a to časť parcely č. E-KN 
2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 10 m2, diel 2 o výmere 211 m2, diel 3 
o výmere 13 m2, spolu 234 m2 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 
36595578-62/2012, Mgr. Tatiane Fabovej a manž., bytom E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská nová Ves 
na rekreačné účely, nájomné 2,- € / m

2 
ročne. Pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve 

parciel č. C-KN 2037/106 a 2037/210 pri chate súp. č. 668 
 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že 
prenájom pozemkov časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 
o výmere 10 m2, diel 2 o výmere 211 m2, diel 3 o výmere 13 m2, spolu 234 m2 v rekreačnej oblasti 
Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 36595578-62/2012, Mgr. Tatiane Fabovej a manž., 
bytom E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská nová Ves na rekreačné účely, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako vlastník 
susedných pozemkov. Prenajímané pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve parciel č. C-KN 
2037/106 a 2037/210 pri chate súp. č. 668 
 
schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve Obce Smižany, a to časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh 
pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 10 m2, diel 2 o výmere 211 m2, diel 3 o výmere 13 
m

2
, spolu 234 m

2
 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP č. 36595578-

62/2012, Mgr. Tatiane Fabovej a manž., bytom E. M. Šoltésovej 1/3, Spišská nová Ves na 
rekreačné účely, nájomné 2,- € / m2 ročne, celkom 468,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 325/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 1, a to časť 
parcely č. C-KN 2095/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 237 m2 v rekreačnej oblasti 
Košiarny briežok v k. ú. Smižany, Ing. Jozefovi Onderušovi a manž. Mgr. Martine, bytom 
Tomášovská 32, Smižany na rekreačné účely, nájomné 2,- € /m2 ročne. Pozemok sa nachádza 
v priamom susedstve parciel č. C-KN 2095/31, 2095/40 a 2095/42, pri chate súp. č. 3518 
 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
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v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že 
prenájom pozemku časť parcely č. C-KN 2095/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 237 m

2
 

v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany, Ing. Jozefovi Onderušovi a manž. Mgr. 
Martine, bytom Tomášovská 32, Smižany na rekreačné účely, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako vlastník susedných 
pozemkov. Prenajímaný pozemok sa nachádza v priamom susedstve parciel č. C-KN 2095/31, 
2095/40 a 2095/42, pri chate súp. č. 3518 
 
schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany, zapísaného na LV č. 1, a to časť parcely č. C-
KN 2095/1 – druh pozemku lesné pozemky o výmere 237 m2 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok 
v k. ú. Smižany, Ing. Jozefovi Onderušovi a manž. Mgr. Martine, bytom Tomášovská 32, Smižany 
na rekreačné účely, nájomné 2,- € /m

2 
ročne, celkom 474,- € ročne. 

Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 326/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 1, a to časť 
parcely č. C-KN 1043/1 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 v k. ú. Smižany, 
spoločnosti Gryf media, s. r. o., so sídlom Pažite 56, Žilina, regionálne zastúpenie „Východ“ - Gryf 
media, Puškinova 2, Košice na umiestnenie reklamného zariadenia, nájomné 5,- € /m2 ročne. 
Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce v blízkosti pošty 
 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že 
prenájom pozemku časť parcely č. C-KN 1043/1 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 
v k. ú. Smižany, spoločnosti Gryf media, s. r. o., so sídlom Pažite 56, Žilina, regionálne zastúpenie 
„Východ“ - Gryf media, Puškinova 2, Košice na umiestnenie reklamného zariadenia, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu 
 
schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 1, a to časť parcely č. C-KN 
1043/1 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 5 m2 v k. ú. Smižany, spoločnosti Gryf media, 
s. r. o., so sídlom Pažite 56, Žilina, regionálne zastúpenie „Východ“ - Gryf media, Puškinova 2, 
Košice na umiestnenie reklamného zariadenia, nájomné 5,- € /m2 ročne, celkom 25,- € ročne na 
dobu 5 rokov. V nájomnej zmluve bude zapracované ustanovenie, aby reklamou nebola ohrozená 
mravná výchova detí a mládeže.  
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 327/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok vo vlastníctve Obce Smižany zapísaný na LV č. 3435, a to 
časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 12 m2, diel 2 
o výmere 8 m2, diel 3 o výmere 7 m2, spolu 27 m2 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. 



7 
 

Smižany podľa GP č. 37706471-23/2011, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 
415/20, Smižany na rekreačné účely, nájomné 2,- € / m

2 
ročne.  

 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že 
prenájom pozemku časť parcely č. E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 
o výmere 12 m2, diel 2 o výmere 8 m2, diel 3 o výmere 7 m2, spolu 27 m2 podľa GP č. 37706471-
23/2011, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, Smižany, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemkov sa nemôže stať nik iný, ako 
vlastník susedných pozemkov. Prenajímané pozemky sa nachádzajú v priamom susedstve parciel 
č. C-KN 2037/157 a 2037/237 pri novostavbe chaty 
 
schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany, zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. 
E-KN 2095/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty, diel 1 o výmere 12 m2, diel 2 o výmere 8 m2, 
diel 3 o výmere 7 m2, spolu 27 m2 v rekreačnej oblasti Košiarny briežok v k. ú. Smižany podľa GP 
č. 37706471-23/2011, Ľudovítovi Vranovi a manž. Marcele, bytom Iliašovská 415/20, Smižany , 
nájomné 2,- € /m2 ročne, celkom 54,- € ročne. 
Nájomnú zmluvu uzavrie starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 328/25/2013 
aktualizáciu výmery prenajatých pozemkov, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy č. 174/2009 zo 
dňa 21.09.2009, a ktoré Obec Smižany prenajíma Poľnohospodárskemu družstvu  „Čingov“ 
Smižany,  Tatranská 126,  Smižany, za nájomné 30 € / ha ročne. Výmery pozemkov sa zmenili po 
zápise diela ROEP z 29,56 ha na 35,62 ha. Nájomné sa mení zo sumy 886,80 € na 1 068,60 € 
ročne.  
Dodatok k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 329/25/2013 
súhlasí  

so zámerom obce prenajať pozemok zapísaný na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-KN 2094/1 – 
druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 160 m2 v k. ú. Smižany, Dušanovi Novákovi ml., 
bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves  
 
rozhoduje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, že 
prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 2094/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 160 
m2 v k. ú. Smižany, Dušanovi Novákovi ml., bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves, za nájomné 
5,- € / m2 ročne, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomcom pozemku sa 
nemôže stať nik iný, ako dlhodobý užívateľ pozemku 
 



8 
 

schvaľuje 

prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Smižany zapísaného na LV č. 3435, a to časť parcely č. E-
KN 2094/1 – druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 160 m2 (pozemky zastavané drobnými 
stavbami a spevnenými plochami) na Košiarnom briežku v k. ú. Smižany, Dušanovi Novákovi ml., 
bytom Strojnícka 2/28, Spišská Nová Ves, za nájomné 5,- € / m2 ročne pre podnikateľské účely, 
celkom 800,- € ročne. Doba nájmu bude najviac 5 rokov so 6 mesačnou výpovednou lehotou. 
Nájomca uhradí nájomné spätne za 3 roky.  
Dodatok k nájomnej zmluve uzavrie starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 330/25/2013 
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 26 
stavebných pozemkov:  
 
Stavebný 
pozemok 

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. pridelený    
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. pridelený    

13. 1663/271 
1668/149 

651 
53 

704 orná pôda 
TTP 

 
14. 

pridelený    

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 
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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 

   
Stavebný 
pozemok 

číslo 

Parcelné číslo Výmera 
v m2 

Celková 
výmera v m2 

Druh pozemkov 

 
22. 

1663/290 
1663/291 
1668/142 

319 
259 
162 

 
740 

orná pôda 
orná pôda 
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. pridelený    
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. pridelený    
37. 1663/320 800 800 orná pôda 
38. 1663/321 800 800 orná pôda 
39. pridelený    
40. pridelený    

 
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. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 331/25/2013 
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 26 stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Smižany v 
lokalite novej IBV Panský kruh: 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
1. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť ponuku iba na jeden stavebný 

pozemok.  
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2. Celková cena stavebného pozemku sa skladá z ceny pozemku a z príspevku na inžinierske 
siete. Minimálna akceptovateľná cena za pozemok je 6,- EUR /m2 vrátane 20% DPH a príspevok 
na inžinierske siete vo výške minimálne 32,- EUR /m2 výmery pozemku, na ktorý sa súťažný návrh 
predkladá.  
  
3. Celková navrhovaná cena za stavebný pozemok nemôže byť nižšia ako minimálna cena určená 
v tejto obchodnej verejnej súťaži. Návrh ceny stavebného pozemku bude vyjadrený presným 
číselným údajom zaokrúhleným na celé eurá.  
 
4. Navrhovaná celková cena pozemku bude pozostávať z ceny pozemku a z ceny príspevku na 
inžinierske siete, čo záujemca v predloženej ponuke presne vyšpecifikuje.  
 
5. Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 
Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred 
dohodnutého termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. 
Termín je možné dohodnúť písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou poštou s kontaktnou 
osobou, uvedenou v tomto oznámení. 
 
6.Obsah a forma ponuky: 

 6.1. Súťažné návrhy musia byť predložené v písomnej forme, vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 

 6.2. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním 
stanovenej lehote. 

 6.3. Súťažné návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú 
doručené po termíne na predkladanie ponúk, nebudú do súťaže zaradené.  

 6.4. Alternatívne návrhy nie sú prípustné.  

 6.5. Súťažný návrh musí obsahovať: 
- identifikačné údaje účastníka obchodnej verejnej súťaže – podľa prílohy č. 1 
- celkovú ponúkanú cenu za 1 stavebný pozemok vyšpecifikovanú podľa bodu 4.  
- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže 
- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy (viď príloha) a do 60 dní 

od vyhodnotenia súťaže, kúpnu zmluvu s Obcou Smižany uzatvorí 
- súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže 

v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
- doklad o zložení zábezpeky  

7. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 

    16. 4. 2013 do 13.00 hod. 

Ponuka musí byť odovzdaná, alebo doručená na Obecný úrad v Smižanoch tak, aby jej prijatie 
mohlo byť zaevidované v podateľni OcÚ najneskôr dňa 16. 4. 2013 do 13.00 hod.  

8. Súťažnú ponuku predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno 
a adresa účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – IBV Panský kruh, neotvárať“, na 
adresu Obecný úrad Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany. 

9. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 16.4.2013 o 14.00 hod. v zasadacej 
miestnosti obecného úradu v Smižanoch.  
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 9.1. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje starosta obce. Komisia bude najmenej 
trojčlenná. 

 9.2. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.  

10. Zo súťaže sa vylučujú: 

 10.1.  Návrhy doručené po stanovenom termíne, t. j. po 16.4.2013 po 13.00 hod.  

 10.2. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok                  
obchodnej verejnej súťaže. 

 10.3. Návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote               
splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

 10.4. Návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ            
uviedol nepravdivé údaje v súťažnom návrhu, alebo jeho prílohách. 

11. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi 
obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 
pracovných dní od ukončenia vyhodnotenia ponúk.  

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najvyššia ponúknutá celková cena za konkrétny stavebný pozemok  

V prípade rovnosti ponúknutých cien za ten istý stavebný pozemok bude úspešnosť uchádzača 
stanovená podľa doplňujúcich kritérií v tomto poradí:  

1. dátum evidencie v zozname žiadateľov o stavebný pozemok  

2. trvalý pobyt v obci  

3. dátum a čas predloženia ponuky 

 13. Kúpna zmluva bude uzatvorená s úspešnými navrhovateľmi, ktorí predložia najvyššiu cenu za 
jeden konkrétny stavebný pozemok podľa hore uvedenej tabuľky.  

14.  Platobné podmienky: 

Kúpnu cenu je budúci vlastník pozemku povinný uhradiť do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. 
V prípade neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy.  

15. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže požaduje zábezpeku vo výške 1 500,- €, ktorú    
uchádzač zloží na účet obce - vyhlasovateľa č. 3412637001/5600 najneskôr v lehote na 
predloženie súťažných návrhov, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. 

Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky.  

16. Ďalšie informácie vyhlasovateľa: 

 16.1. Účastníci obchodnej verejnej súťaže  nemajú nárok na náhradu nákladov            
spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži. 

 16.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
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 a) v kúpnej zmluve podmieniť víťazného uchádzača začatím realizácie stavby do 24     
mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky má vyhlasovateľ 
právo na vrátenie pozemku s uplatnením sankcií špecifikovaných v kúpnej zmluve. 

 b) zriadenia predkupného práva v prípade, ak sa víťazný uchádzač rozhodne predať      
predmetný stavebný pozemok tretej osobe do 10 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. Predkupné 
právo bude zriadené pre Obec Smižany za rovnakých podmienok, ako bol pozemok predaný 
kupujúcemu, pričom celková cena za pozemok bude znížená o 10 % kúpnej ceny.  

 c) meniť uverejnené podmienky súťaže v súlade s § 283 Obchodného zákonníka 

  d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať            
navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy 

 e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže 

 f) odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu 

 g) uchádzačovi, ktorý podal súťažný návrh na pozemok, kde bol úspešný iný           
uchádzač, ponúknuť primeraný pozemok, na ktorý nebol predložený žiaden súťažný návrh. Za 
primeraný pozemok sa považuje pozemok s približne rovnakou výmerou. Cena primeraného 
pozemku bude určená podľa prepočtu jednotkovej  ceny v uchádzačom predloženom súťažnom 
návrhu. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 332/25/2013 
Zámer obce predať časti pozemkov na výstavbu 4 bytových domov odčlenených z  parc. č. C-KN 
1663/265, ktorá je 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, ktorej výsledkom bude uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
 
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 webovom sídle obce. Obchodná  verejná  súťaž  
bude zverejnená aj v mesačníku Smižiansky hlásnik. Minimálna cena je 6,- € /m2 za pozemok plus 
38 000 €  príspevok na inžinierske siete na jeden bytový dom.  
Starosta obce vymenuje komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov.  
 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 333/25/2013 
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 časti pozemkov na výstavbu 4 bytových domov 
odčlenených z parc. č. C-KN 1663/265, ktorá je vo vlastníctve obce Smižany v lokalite novej IBV 
Panský kruh: 
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PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

1. Každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť ponuku buď na pozemok pre jeden 
bytový dom, alebo viac bytových domov. Súčasťou ponuky bude uchádzačom predložený 
vizualizačný návrh bytového domu. V prípade, že vyhlasovateľ vyhodnotí niektorý z návrhov ako 
najvhodnejší, ostatní úspešní uchádzači ho musia akceptovať.  

2. Účastníkom obchodnej verejnej súťaže môže byť fyzická osoba, právnická osoba, prípadne 
združenie fyzických osôb.  
 
3. Celková cena stavebného pozemku sa skladá z ceny pozemku a z príspevku na inžinierske 
siete. Minimálna akceptovateľná cena za pozemok je 6,- EUR /m2 vrátane 20% DPH a príspevok 
na inžinierske siete vo výške 38 000,- € za jeden bytový dom, na ktorý sa súťažný návrh 
predkladá.   

4. Celková navrhovaná cena za stavebný pozemok nemôže byť nižšia ako minimálna cena určená 
v tejto obchodnej verejnej súťaži. Návrh ceny stavebného pozemku bude vyjadrený  presným 
číselným údajom zaokrúhleným na celé eurá.  

5. Navrhovaná celková cena pozemku bude pozostávať z ceny pozemku a z ceny príspevku na 
inžinierske siete, čo záujemca v predloženej ponuke presne vyšpecifikuje. 

6. Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže poskytne vyhlasovateľ na základe vopred 
dohodnutého termínu najneskôr 3 dni pred termínom lehoty na predloženie súťažných návrhov. 
Termín je možné dohodnúť písomnou formou, telefonicky, alebo elektronickou  poštou s kontaktnou 
osobou, uvedenou v tomto oznámení. 

7.Obsah a forma ponuky: 

 7.1. Súťažné návrhy musia byť predložené v písomnej forme, vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 

 7.2. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a  ním 
stanovenej lehote. 

 7.3. Súťažné návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú 
doručené po termíne na predkladanie ponúk, nebudú do súťaže zaradené.  

 7.4. V prípade alternatívnych návrhov uchádzač obchodnej verejnej súťaže jednotlivo 
vyšpecifikuje jednotlivé alternatívy. 

 7.5. Súťažný návrh musí obsahovať:  
- identifikačné údaje účastníka obchodnej verejnej súťaže – podľa prílohy č. 1 
- v prípade združenia fyzických osôb doklad o založení združenia 
- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra 
- celkovú ponúkanú cenu za stavebný pozemok vyšpecifikovanú podľa bodu 4.  
- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže 
- čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (viď 

príloha) a do 60 dní od vyhodnotenia súťaže, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
s vyhlasovateľom uzatvorí 

- vizualizačný návrh bytového domu a jeho okolia 
- čestné prehlásenie účastníka obchodnej verejnej súťaže o tom, že bude akceptovať 

architektonický návrh bytového domu, určený vyhlasovateľom  
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- súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

- doklad o zložení zábezpeky  

8. Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  

    16. 4. 2013 do 13.00 hod. 

Ponuka musí byť odovzdaná, alebo doručená na Obecný úrad v Smižanoch tak, aby jej prijatie 
mohlo byť zaevidované v podateľni OcÚ najneskôr dňa 16. 4. 2013 do 13.00 hod.  

9. Súťažnú ponuku predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno 
a adresa účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – IBV Panský kruh – bytové domy, 
neotvárať“, na adresu Obecný úrad Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany. 

10. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 16.4.2013 o 14.00 hod. v zasadacej 
miestnosti obecného úradu v Smižanoch.  

 10.1. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje starosta obce. Komisia bude            
najmenej trojčlenná. 

 10.2. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.  

11. Zo súťaže sa vylučujú: 

 11.1.  Návrhy doručené po stanovenom termíne, t. j. po 16.4.2013 po 13.00 hod.  

 11.2. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok                  
obchodnej verejnej súťaže. 

 11.3. Návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote               
splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

 11.4. Návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ            
uviedol nepravdivé údaje v súťažnom návrhu, alebo jeho prílohách. 

12. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi 
obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 
pracovných dní od ukončenia vyhodnotenia ponúk.  

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- najvyššia ponúknutá celková cena za stavebný pozemok pre jeden bytový dom 

 V prípade rovnosti ponúknutých cien za stavebný pozemok pre jeden bytový dom bude 
úspešnosť uchádzača stanovená podľa doplňujúcich kritérií v tomto poradí:  

I.  ponuka na viacero pozemkov 
II. dátum a čas predloženia ponuky 
 
14. Platobné podmienky: Kúpnu cenu je budúci vlastník pozemku povinný uhradiť do 30 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy. V prípade neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo 
odstúpiť od zmluvy. 
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15. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže požaduje zábezpeku vo výške 1 500,- €, ktorú    
uchádzač zloží na účet obce - vyhlasovateľa č. 3412637001/5600 najneskôr v lehote na 
predloženie súťažných návrhov, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. 

Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky. 

16. Ďalšie informácie vyhlasovateľa: 

 16.1. Účastníci obchodnej verejnej súťaže  nemajú nárok na náhradu nákladov            
spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži. 

 16.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:  

 a) v kúpnej zmluve podmieniť víťazného uchádzača začatím realizácie stavby do 24      
      mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy. V prípade nedodržania tejto podmienky       
má vyhlasovateľ právo na vrátenie pozemku s uplatnením sankcií špecifikovaných v kúpnej 
zmluve. 

 b) zriadenia predkupného práva v prípade, ak sa víťazný uchádzač rozhodne predať      
predmetný stavebný pozemok tretej osobe do 10 rokov od podpísania kúpnej  zmluvy. 
Predkupné právo bude zriadené pre Obec Smižany za rovnakých podmienok, ako bol 
pozemok predaný kupujúcemu, pričom celková cena za pozemok bude znížená o 10 % 
kúpnej ceny.  

 c) meniť uverejnené podmienky súťaže v súlade s § 283 Obchodného zákonníka 

  d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať            
navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy 

 e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže 

 f) odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu  

 

 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 334/25/2013 
Vyradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
Vyradený majetok neslúži svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodenia  a 
morálneho zastarania. 
 
Software v OC ...................................................            5 725,95  Eur       
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 335/25/2013 
Zmluvu o prevode správy č. 1/2013 - bezodplatný prevod správy  majetku obce Smižany na ZŠ ul. 
Komenského, ktorého obstaranie bolo schválené z rozpočtu  obce z vlastných zdrojov. 
Jedná sa o 2 ks interaktívne tabule - v sume 3 623,50 EUR za 1 ks, celkom 7 247,00 EUR. 
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Zmluvu o prevode správy majetku podpíše starosta obce. 
 
 
 

 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 336/25/2013 
Investičný  plán prípravy a realizácie technickej infraštruktúry pre IBV Panský kruh. 
 
Január 2013 

- verejné obstarávanie na výber projektanta stavby „Rozvody NN, VN a trafostanica“ 
s termínom dodania do 30. 4. 2013 – cena 9 172,80 € 

Február 2013 
- prepracovanie PD „Vodovod“ podľa dohody z prac. stretnutia v PVS, a.s. – predpokl. cena 

500 €  
- rozdelenie rozpočtov stavby vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie na etapy 
- predbežné rokovanie s VSD, a.s. o zahrnutí stavby VN rozvodov a trafostanice do plánu 

investícií  
Marec 2013 

- príprava podkladov a zabezpečenie stavebného povolenia na vodovod a kanalizáciu 
- príprava podkladov a podmienok pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa vodovodu 

a kanalizácie, prístupovej komunikácie a vyhlásenie verejného obstarávania 
- príprava podkladov a verejné obstarávanie na vypracovanie PD na plynovod  
- rozdelenie predpokladaného rozpočtu stavby miestnych komunikácií – predpokl. cena 500 

€  
Máj 2013 

- príprava podkladov a zabezpečenie stavebného povolenia na Rozvody NN, VN 
a trafostanicu 

- príprava podmienok pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby NN rozvodov 
a vyhlásenie verejného obstarávania 

- rokovanie s VSD a odovzdanie podkladov k realizácii VN rozvodov a trafostanice 
Jún – Júl 2013 

- ukončenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa jednotlivých stavieb  
August 2013 

- vytýčenie pozemkov oprávneným geodetom vlastníkom pozemkov – 8 000 € 
- začatie realizácie I. etapy stavieb provizórnej prístupovej komunikácie – predpokl. cena 

100 000 € 
- začatie realizácie I. etapy stavby  NN rozvodov – predpokladaný náklad 180 000 € 
- postupné zahájenie realizácie vodovodu a kanalizácie v závislosti od rozsahu finančných 

prostriedkov v rozpočte – predpoklad náklad pre r. 2013 – 300 000 € 
September 2013 

- predpokladané ukončenie stavby NN rozvodov a prístupovej komunikácie 
 
Rok 2014 

- realizácia a postupné dokončovanie stavieb vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie – 
predpokl. náklad  600 000 € 

- verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby plynovodu 
- začatie realizácie plynovodu 

 
Rok 2015 

- dokončenie realizácie plynovodu 
- do augusta 2015 postupná kolaudácia stavieb  
- zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby komunikácií 

a spevnených plôch  
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Predpokladané ceny jednotlivých aktivít sú iba hrubým odhadom, ktorý bude upresnený až po 
ukončení verejného obstarávania. 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
UZNESENIE  č. 337/25/2013 
Termíny zasadnutí OZ v Smižanoch v roku 2013 :   28.2., 25.4., 19.6., 22.8., 17.10., 12.12. 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 

C) OZ ukladá 
 

UZNESENIE  č. 338/25/2013 
- obecnému úradu pripraviť VZN a následne odoslať na príslušný orgán žiadosť o vyradenie 
Centra voľného času, ul. Tatranská č. 80, 053 11 Smižany zo siete školských zariadení. Centrum 
voľného času, ul. Tatranská č. 80, 053 11 Smižany bude aktívne do 30.6.2013 a od 1.7.2013 do 
vyradenia nebude mať žiadnu činnosť. 
Termín: do 25.4.2013 
Zodpovedný: prednosta OcÚ 
 
 
 
 
               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 
 

D) OZ súhlasí 
 
UZNESENIE  č. 339/25/2013 
- so zahájením prípravy obstarávania ZaD Územného plánu obce Smižany na náklady investorov, 
v ktorých budú zapracované ich požiadavky. Zámer využitia pozemkov, ktorý bude predmetom 
ZaD bude po prerokovaní v stavebnej komisii a obecnej rade predložený OZ na schválenie (Maša 
– biele plochy a plochy areálov technickej infraštruktúry na plochy na bývanie, plochy areálov 
technickej infraštruktúry na plochy zmiešaných funkcií).  
Zodpovedný: vedúca oddelenia výstavby a ŽP 
 
 
 
 

               Ing. Michal Kotrady              Ing. Mária Dudžáková  
                   starosta obce              prednosta OcÚ 
 


