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Zápis z 27. zasadnutia OR,  

konaného dňa 8.8.2012 v Smižanoch 

 

Prítomní: Ing. Kotrady, Mgr. Trošanová, Mgr. Szitová, p. Orinčáková, Ing. Zekucia, Ing. Dobšinská,  

     Ing. Miroslav Malina 

Ospravedlnení:  -   

 

1. Zasadnutie stavebnej komisie – kontrolný deň 

 

Dňa 19.7.2012 zasadala stavebná komisia a zaoberala sa nasledovnou problematikou z miestnej 

obhliadky v rómskej osade a Mlynskej ulice : 

 

1.1.)  Žiadosť Ľubomíra Franka, bytom Smižany o zapracovanie časti parciel, podľa predloženej kópie 

z katastrálnej mapy, do územného plánu obce ako pozemkov určených na výstavbu. 

 

- stavebná komisia odporúča odpredaj časti parcely o výmere 32 m2 oddelenej z parc. č. C-KN 

1758/1 - ostatné plochy vo vlastníctve obce, až keď žiadateľ odkúpi susednú časť pozemku 

oddelenú z parc. č. C-KN 1754/9 - ostatné plochy, ktorá je vo vlastníctve ZVL, p. s. Smižany. Obec 

Smižany odpredá žiadateľovi pozemok pod podmienkou, že výstavba na ňom bude možná, až keď 

bude formou Zmien a doplnkov územného plánu obce, určený na výstavbu rodinných domov. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 

1.2.) Žiadosť Zdeňka Šarišského, bytom Smižany o odkúpenie časti pozemku parc. č. C-KN 1698/1 

o rozmeroch 6 x 15 m pre účely zväčšenia dvora. 

 
1.3.) Žiadosť Jána Šarišského, bytom Smižany o predaj časti pozemku parc. č. C-KN 1698/1. 

- body 2. a 3. - stavebná komisia odporúča odpredaj časti obecného pozemku parc. č. C-KN 1698/1 

s tým, že koniec odpredaných susedných pozemkov bude v rovnakej línii s parc. č. E-KN 1694, 

ktorá je vo vlastníctve SR- SPF. 

V bode 1.2 a 1.3. súhlasí OR so stanoviskom komisie, žiadatelia doložia geometrický plán 

a na dané parcely sa vzťahuje osobitný zreteľ. 

1.4.) Žiadosť Miroslava Bigoša, bytom Smižany o výstavbu príjazdovej cesty na parcele č. 1677/8 

k Miroslavovi Bigošovi a Jozefovi Tomovi. 

- stavebná komisia odporúča osloviť vlastníka pozemkov E-KN 91677/201, 91677/302 a 91678/2 - 

Lesy SR, š. p. k odkúpeniu časti týchto parciel, ktoré sú pod prístupovou komunikáciou. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 

1.5.) Žiadosť Mariána Tomášeka a manž. Zuzany, bytom Smižany o odkúpenie časti pozemku parc. 

č. C-KN 1697/104.  

- stavebná komisia odporúča vypracovať nájomnú zmluvu na časť pozemku parc. č. C-KN 1697/104 

o výmere cca 90 m2  v cene 0,10 € / m2 ročne pod podmienkou, že v prípade opráv na verejnom 

vodovode, musí  nájomca  strpieť prípadné poškodenie svojho majetku. Doba nájmu najviac  na 5 

rokov. 

OR súhlasí so stanoviskom komisie 
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2. Poslanecký deň 

 

Dňa 20.7.2012 sa uskutočnil poslanecký deň, ktorého náplňou bola obhliadka v osade. 

 

1. Ulica Štrkovec je zaplavovaná splaškami z kanála a spodná časť ulice rodinné domy sú 

taktiež vytopené splaškami z dôvodu, že v kanalizácii je malý priepust – navrhujeme od 

križovatky zväčšiť priepust alebo presmerovať kanalizáciu od križovatky smerom doľava na 

ulicu Poľnú, jednalo by sa cca o 60 m (je tam ďalšia šachta); 

2. Cestu Štrkovec navrhujeme opraviť – je v zlom stave; 

3. V budúcnosti navrhujeme v rozpočte naplánovať opravy a dobudovanie miestnych 

komunikácií v rómskej osade – je potrebná vypracovať investičný plán na obdobie troch 

rokov s tým, že v roku 2013 sa naplánuje oprava hore uvedených skutočností na ulici 

Štrkovec a ulici Poľnej; 

4. V roku 2012 navrhujeme pripraviť projekt k hore uvedeným opravám; 

5. V osade je potrebné zabezpečiť verejné osvetlenie a  

6. Zabezpečiť – pravidelné výjazdy obecnej polície po uliciach  

7. V budúcom období je potrebné, aby v rómskej osade pracovala občianska hliadka, tak ako je 

to vo Vilčurni v časti mesta Spišská Nová Ves a to z dôvodu, aby sa zabránilo prepadom 

a bitkám. V minulosti sme mali aj zabitie medzi spoluobčanmi a dochádza k častým 

krádežiam. 

OR berie na vedomie  a odporúča, aby komisia ŽP a VP dala k meračom rýchlosti stanovisko. 

 

3. Kontrolný deň – MŠ Ružová 

 

Zápis z kontrolného  dňa, konaného  18. 7. 2012 na stavbe „Stavebné úpravy a zateplenie MŠ na 

Ružovej ul. v Smižanoch – SO 01 Stavebné úpravy v objekte“ 

Starosta obce ako zástupca investora privítal prítomných a oboznámil ich o tom, že 

stavenisko bolo dodávateľovi stavby odovzdané dňa 13. 7. 2012. 

Nakoľko pre tento rok je v rozpočte obce vyčlenených 55 300,00 €, začíname rekonštruovať 

sociálne zariadenia v druhom pavilóne a všetky súvisiace práce v tomto pavilóne, vrátane 

odstránenia azbestových stien. Pri podpise zmluvy o dielo predložil dodávateľ rozpočet na 

nevyhnutné práce súvisiace s rekonštrukciou hygienických zariadení v obidvoch pavilónoch vo 

výške 107 506,58 € s DPH.   

Pri preberaní staveniska bolo zistené nasledovné: 

- nesúlad projektovej dokumentácie so skutočnosťou z dôvodu, že projektová dokumentácia  

  uvádza, že sa jedná o pôvodné murivo, pričom v skutočnosti sa jedná o azbestové steny.  

  Taktiež obvodový plášť je riešený tak, že projektant uvažuje s predsadenou sadrokartónovou  

  stenou pred pôvodnou azbestovou stenou napriek tomu, že požiadavka investora pri  

  zadávaní vypracovania projektovej dokumentácie bola odstrániť všetky azbestové steny.  

- projekt ústredného vykurovania (ÚK) uvažuje iba s výmenou vykurovacích telies, rekonštrukciou 

kotolne a vyregulovaním systému ÚK. Nakoľko ležaté rozvody ÚK sú vizuálne nevyhovujúce 

a zároveň dodávateľ upozornil na možnú skrátenú životnosť kotla a vykurovacích telies v prípade, 

že ležaté rozvody zostanú pôvodné. 

Je potrebné rozhodnúť, do akej miery pokračovať v prácach, či má dodávateľ zlikvidovať všetky 

azbesty z pavilónu, alebo realizovať práce podľa projektovej dokumentácie. 

 Ing. Baginová doplnila starostom obce podané informácie o skutočnosť, že v rámci 

zadávania zákazky vypracovania projektovej dokumentácie bola okrem projektu skutkového stavu 
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požiadavka výmeny všetkých azbestových stien za sadrokartónové a taktiež celková rekonštrukcia 

ÚK. 

  Ing. Švač ako projektant skonštatoval, že existujúce azbestové steny zrejme neboli 

dostatočne viditeľné a že je možné azbestové steny prekryť sadrokartónom – predpisy RÚVZ to 

umožňujú. 

 

Pani riaditeľka MŠ, Janka Maliňaková upozornila na skutočnosť, ak nebudú hygienické zariadenia 

zrekonštruované, hrozí zavretie MŠ.  

 Prítomní poslanci požadujú likvidáciu všetkých azbestov, požiadali dodávateľa, aby vyčíslil 

hodnotu naviac prác a navrhujú pokračovať v prácach na druhom pavilóne. Nakoľko projektant 

nesplnil požiadavku obce, aby všetky azbestové steny boli odstránené, naviac práce budú 

vyfakturované projektantovi, ktorý si ich môže uplatniť cez poistenie. Po predložení rozpočtu 

naviac prác od dodávateľa bude zvolaný kontrolný deň. 

Čo sa týka ležatých rozvodov ÚK bol taktiež dodávateľ požiadaný o vyčíslenie nákladov na ich 

výmenu. 

Zástupcovia dodávateľa prisľúbili predloženie rozpočtu na práce súvisiace s odstránením azbestov 

do konca týždňa, t.j. v piatok a na ÚK v priebehu budúceho týždňa.  

 

Zapísala : Ing. Baginová   

 

Ing. Kotrady – odstránenie azbestocementových  stien na poschodí, ktoré projektant zabudol 

zahrnúť do projektu si vynútili ďalšie náklady vo výške pribl. 15,803,- Eur bez DPH. Po 

pripomienkovaní stavebným oddelením bola suma upresnená na 8.749,-Eur bez DPH a uhradiť by 

ju mal projektant z poistky. Ak by tieto steny neboli odstránené, firma , ktorá tieto práce 

zabezpečuje  by to musela uviesť v protokole.  

Odstránenie ležatých rozvodov, ktoré projektant ponechal a pôsobia neesteticky, majú vplyv na 

životnosť nových radiátorov, si vyžiadalo vynútenú investíciu 3 644,17 Eur bez DPH, ktoré po 

pripomienkovaní boli znížené na 2 886,49 Eur bez DPH. Táto položka by mala byť hradená 

projektantom.  

Ing. Dobšinská – v rozpočte bolo naplánovaná suma  55.300,- Eur/1 pavilón. Dodávateľ bol o tom 

informovaný. 

 

 

   OR vzala zápis na vedomie. 

 

4. Zasadnutie komisie ŽP a VP 

- do termínu zasadnutia OR nebol doručený zápis z rokovania komisie. 

 

5. Externé zdroje – dotácie  

 

- poslanci OR dostali v materiáloch tabuľku s prehľadom poskytnutých dotácií z EU na schválené 

projekty od roku 2008 do 2012. 
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Prehľad poskytnutej pomoci EU na základe schválených projektov – august 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

rok 
predloženia 
žiadosti o 

NFP 

č. projekt 

celkové  
náklady 

deklarované v 
žiadosti o NFP                                                     

EUR 

poskytnutý 
nenávratný 

finančný 
príspevok (NFP)  

2009-2012                                   
EUR 

vlastné zdroje                                                                                                                        
EUR 

poznámka 

2008 1. Rekonštrukcia 
ZŠ 

              
1961720,76    

                    
1396775,42    

                      
564 945,34    

projekt ukončený 

  2. Vzdelávanie a 
príprava pre trh 
práce 
zamestnancov 
Obce Smižany 

                   
33759,21    

                          
30383,29    

                             
3 375,92    

projekt ukončený 

s p o l u   
  

              
1995479,97    

            
1427158,71    

                      
568 321,26    

  

2009 3. Rekonštrukcia 
kaštieľa 

                 
281061,14    

                        
265 618,13    

                        
15 443,01    

2. žiadosť o platbu pred záverečným 
hodnotením; posledná žiadosť o platbu 
plánovaná v III. štvrťroku 2012 

4. Revitalizácia 
námestia 

                 
598993,98    

                        
569 034,63    

                        
29 959,35    

posledná žiadosť o platbu plánovaná v III. 
štvrťroku 2012 

s p o l u   
  

                 
880055,12    

               
834652,76    

                        
45 402,36    

  

2011 5. Podpora 
sociálnej práce 
v obci Smižany 

                   
77546,00    

                          
11 050,31    

                        
66 495,69    

NFP zazmluvnený pre roky 2012-2014:  73 
668,70 EUR 

s p o l u   
  

                   
77546,00    

                 
11050,31    

                        
66 495,69    

NFP poskytnutý k 08.2012 

2012 6. Protipovodňová 
ochrana obce 
Smižany - 
úprava potoka 
Brusník 

              
1517454,73    

                    
1439945,06    

                        
77 509,67    

žiadosť o NFP  v hodnotení 

s p o l u             

získané finančné prostriedky 
do rozpočtu obce celkom 2953081,09    2 272 861,78       680 219,31      
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Prehľad poskytnutej pomoci EU na základe schválených projektov – predpoklad 
do konca roka 2012 

      

rok 
predloženia 
žiadosti o 

NFP 

č. projekt 

celkové  
náklady 

deklarované v 
žiadosti o NFP                     

EUR 

poskytnutý 
nenávratný 

finančný 
príspevok (NFP)  

2009-2012                                   
EUR 

vlastné zdroje                                                                                                                        
EUR 

poznámka 

2008 1. Rekonštrukcia 
ZŠ 

              
1961720,76    

                    
1396775,42    

                      
564 945,34    

projekt ukončený 

  2. Vzdelávanie a 
príprava pre 
trh práce 
zamestnancov 
Obce Smižany 

                   
33759,21    

                          
30 383,29    

                          
3375,92    

projekt ukončený 

s p o l u   
  

              
1995479,97    

            
1427158,71    

                      
568 321,26    

  

2009 3. 
Rekonštrukcia 
kaštieľa 

                 
661121,86    

                        
603 148,56    

                        
57973,30    

posledná žiadosť o 
platbu v III. 
štvrťroku 2012 

4. 
Revitalizácia 
námestia 

                 
827817,85    

                        
776 833,95    

                        
50983,90    

posledná žiadosť o 
platbu v III. 
štvrťroku 2012 

s p o l u   
  

              
1488939,71    

            
1379982,51    

                      
108 957,20    

  

2011 5. Podpora 
sociálnej 
práce v obci 
Smižany 

                   
77546,00    

                          
73 668,70    

                          
3877,30    

NFP zazmluvnený 
pre roky 2012-
2014 

s p o l u   
  

                   
77546,00    

                 
24540,00    

                          
3877,30    

NFP pre r. 2012 

2012 6. Protipovodňo
vá ochrana 
obce Smižany 
- úprava 
potoka 
Brusník 

              
1517454,73    

                    
1439945,06    

                        
77509,67    

žiadosť o NFP                     
v hodnotení 

s p o l u             

získané finančné prostriedky 
do rozpočtu obce celkom 

       
3561965,68          2831681,22    

             
681155,76      

 

 

 

 OR vzala na vedomie. 
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6. Dodatok č. 1 k VZN č.94 – o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

- v dodatku je navrhnutá zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku :  

 - od 2 do 3 rokov  ............................................................................  11,- Eur 

 - od 3 do 5 rokov .............................................................................    8,- Eur 

 - ak do MŠ chodia 2 a viac súrodencov, každé ďalšie dieťa ...............5,- Eur 

Návrh vychádza z praktických výstupov financovania MŠ a zápisu a nástupu detí do MŠ. 

Ďalej sa vychádzalo z prehľadu výšky poplatkov v okolitých obciach a mestách a taktiež zo 

schémy prideľovania podielových daní na deti v MŠ. 

 

OR odporúča doplniť do dodatku pripomienky z finančnej komisie a predložiť do OZ na 

schválenie. 

 

7. INFOSYSTÉM v obci 

 

Poslanci dostali návrh zmluvy na vybudovanie informačného systému v obci medzi firmou 

Ardsystém, s.r.o., Žilina a obcou Smižany.  Spoločnosť navrhla, že vybuduje informačný systém 

v obci zdarma, keď im obec poskytne reklamné plochy na obecných pozemkoch na určitú dobu do 

výlučného používania. Ekonomické oddelenie upozornilo, že ak obec poskytne pozemky na 

reklamu, treba vyčísliť náklady a takýto nájom započítať.  

Ing. Dobšinská- upozornila, že zmluva by mala byť uzatvorená na dobu 20 rokov a je prakticky 

nevypovedateľná. Ak bude mať k dispozícii firma reklamné plochy, podnikateľské subjekty budú za 

ich prenájom platiť spoločnosti Ardsystém, obec príde o príjem za ich prenájom. 

Ďalej v návrhu zmluvy je uvedené, že  ak poskytovateľ  poskytne na požiadanie záujemcu  

/ obce / reklamné zariadenia pre účely propagácie kultúrnych, obecných, športových alebo 

spoločenských podujatí organizovaných obcou, účtuje poplatok 500,- Eur bez DPH ročne.    

Vybudovanie tohto systému firmou Ardsystém, s.r.o., teda nie je pre obec zdarma. Spoločnosť si 

vybudovanie informačného systému v obci podmienila absolútnou právomocou riadiť a inkasovať  

za reklamu v obci. Ing. Dobšinská v  závere uviedla, že tieto podmienky sú pre obec nevýhodné. 

Ing. Kotrady -upozornil, že reklamné plochy sa nachádzajú prevažne mimo obec a úradné tabule 

v obci bude mať obec naďalej k dispozícii. 

Ing. Zekucia -upozornil, že spoločnosť Ardsystém by podpisom zmluvy mala monopol na reklamu 

v obci.   

 

 OR nesúhlasí s takýmto spôsobom realizácie infosystému v obci. 

8. Oslavy  100. výročia narodenia kpt. Nálepku 

 

Na realizáciu osláv ÚR SZPB dostala dotáciu vo výške 5000,- Eur. V rámci osláv v dňoch 19. a 

20. 9.2012 sa v obci uskutoční medzinárodná konferencia, na ktorú zabezpečujeme kultúrny 

program a stravu pre cca 40 účastníkov v jedálni PD Čingov. 

V múzeu bude výstava o živote kpt. J. Nálepku. P.Jozef Nálepka má úmysel premiestniť sochu 

kpt. Jána Nálepku na koni, ktorá je vo vestibule obecného úradu a je v majetku obce do Košíc 

a najnovšie do Ovruče. Už na stretnutí v Spišskej Novej Vsi bol upozornený, že socha je majetkom 

obce a len poslanci OZ rozhodujú o tom, či bude trvalo umiestnená na inom mieste. Starosta obce 

preto vyzval poslancov OR, aby vyjadrili stanovisko k požiadavke premiestnenia alebo zapožičania  
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sochy kpt. J. Nálepku. Obec má k dispozícii iba túto sochu, ktorá je umiestnená vo vestibule budovy 

obecného úradu. 

 

OR nesúhlasí , aby socha bola zapožičaná alebo premiestnená do Košíc. 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 10 

 

V súlade § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh rozpočtového opatrenia: 

Povolené prekročenie rozpočtovaných výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov podľa §14 

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

Navýšenie príjmov ZŠ, ZUŠ a MŠ na položke 223002 o odvedené príjmy za I. polrok, ktoré 

v zmysle Zásad finančného hospodárenia obce Smižany a dodatku č. 1 neboli zahrnuté 

v rozpočte:  

1. Navýšenie príjmov na položke 223002 01 – príjmy ZUŠ a zvýšenie výdavkov na položke 09122 
630 – transfer pre ZUŠ na tovary a služby o sumu 16 562,81 Eur.  

2. Navýšenie príjmov na položke 223002 01 1 – príjmy ZŠ Komenského a zvýšenie výdavkov na 
položke 09601 630 – transfer pre školskú jedáleň na tovary a služby o sumu 6 306,54 Eur.  

3. Navýšenie príjmov na položke 223002 02 – príjmy MŠ Ružová a zvýšenie výdavkov na položke 
0911 633001 – lehátka pre MŠ Ružová o sumu 2 030,00 Eur. 

4. Navýšenie príjmov na položke 223002 03 – príjmy MŠ Zelená o sumu 235,00 Eur a zvýšenie 
výdavkov na položke 0911 632004 – komunikačná infraštruktúra o sumu 120,00 Eur a 0911 
633006 – všeobecný materiál o sumu 115,00 Eur.  

5. Navýšenie príjmov na položke 223002 04 – príjmy MŠ Komenského a zvýšenie výdavkov na 
položke 0911 633001 – interiérové vybavenie o sumu 600,00 Eur. 

6. Zvýšenie príjmov na položke 223003 – za stravné pre ŠJ Ružová a zvýšenie položky 09601 
633006 22 – všeobecný materiál ŠJ Ružová v sume 260,40 EUR. Príjem za režijné náklady na 
stravovanie, ktoré sa použijú na obnovu inventára v školskej jedálni.  

7. Zvýšenie príjmov na položke 223003 – za stravné pre ŠJ Zelená a zvýšenie položky 09601 
633006 24 – všeobecný materiál ŠJ Zelená v sume 285,18 EUR. Príjem za režijné náklady na 
stravovanie, ktoré sa použijú na obnovu inventára v školskej jedálni.  

8. Zníženie príjmov na položke 312001 02 – prenesený výkon štátnej správy na cestnú dopravu 
a zníženie výdavkov na položke rozpočtu 01116 633006 – všeobecný materiál o sumu 14,60 
EUR na základe oznámenia z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zo 
dňa 4.7.2012. 

9. Zvýšenie príjmov na položke 292006 – z náhrad poistného plnenia a zvýšenie výdavkov na 
položke 0620 635006 – údržba budov - Ihly o sumu 2 196,26 EUR.  Ide o preplatenie 
z poisťovne Uniqa za opravu poškodenia na chate Ihly. 

10. Zvýšenie príjmov na položke 0310 642013 odchodné o sumu 154,00 Eur. Navýšenie na 
odchodné príslušníka obecnej polície do starobného dôchodku vo výške funkčného platu, ktorý 
bol v priebehu roka upravený z dôvodu poverenia funkciou náčelníka OP.  Suma 154,00 Eur sa 
zníži prebytok rozpočtu.  
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Rekapitulácia 

rozpočtu  2012  - 

po úprave č. 10 

       + prebytok 

v  EUR Príjmy Výdavky  - schodok 

Bežný rozpočet 3 844 550,75 3 700 778,36 143 772,39 

Kapitálový rozpočet 1 319 372,43 1 025 961,00 293 411,43 

Finančné operácie 154 023,56 559 849,00 -405 825,44 

Spolu 5 317 946,74 5 286 588,36 31 358,38 

 

 

OR odporúča RO č. 10 na schválenie do OZ 

 

10. Rozpočtové opatrenie č.  11/2012 

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 413,00 Eur (podprogram 3.3) 
      01116 717003 – stavebné úpravy – zvýšenie výdavkov o sumu 413,00 Eur (podprogram 3.3) 

2. 0473 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zníženie výdavkov o sumu 1 500,00 Eur 
(podprogram 2.1) 
0473 637004 – všeobecné služby – zvýšenie výdavkov o sumu 1 500,00 Eur (podprogram 

2.1) 

3. 0510 642006 – členský príspevok pre SEZO – zníženie výdavkov o sumu 1 300,00 Eur 
(podprogram 1.6) 
08209 635004 – údržba rozhlasu – zvýšenie výdavkov o sumu 1 300,00 Eur (podprogram 

11.1) 

4. 09501 630 – ŠZZČ – zníženie výdavkov o sumu 7 250,00 Eur (podprogram 9.4) 
0912 713002 – nákup výpočtovej techniky – zvýšenie výdavkov o sumu 7 250,00 Eur 

(podprogram 9.2) 

5. 0170 821005 – splátky bankových úverov – zníženie výdavkov o sumu 11 440,00 Eur 
(podprogram 15.2) 
0170 651002 – úroky z úveru – zvýšenie výdavkov o sumu 11 440,00 Eur (podprogram 15.1) 

6. 0620 633006 – vš. materiál pre AČ – zníženie výdavkov o sumu 87,00 Eur (podprogram 
15.1) 
0620 637015 – úrazové poistenie pre AČ – zvýšenie výdavkov o sumu 87,00 Eur 

(podprogram 15.1) 

7. 04513 635006 – oprava údržba cest. kom. – zníženie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur 
(podprogram 7.1) 
04513 633006 – všeob. materiál – zvýšenie výdavkov o sumu 1 000,00 Eur (podprogram 7.1) 
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8. 0112 637012 – daň z príjmu z predaja – zníženie výdavkov o sumu 2 000,00 Eur 
(podprogram 15.1) 
0112 637012 – poplatky a odvody – zvýšenie výdavkov o sumu 1 580,00 Eur (podprogram 

15.) 

0620 636001 – prenájom budov – zvýšenie výdavkov o sumu 420,00 Eur (podprogram 15.1) 

9. 0620  611 – mzdy rozvoj obce – zníženie výdavkov o sumu 70,91 Eur (podprogram 15.1) 
0620 642015 – na nemoc. dávky - zvýšenie výdavkov o sumu 70,91 Eur (podprogram 15.1) 

10. 0911 611 – mzdy MŠ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 159,12 Eur (podprogram 9.1) 
0911 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 159,12 Eur (podprogram 

9.1) 

11. 0911 611 – mzdy MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 199,54 Eur (podprogram 9.1) 
0911 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 199,54 Eur (podprogram 

9.1) 

12. 09601 611 – mzdy ŠJ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 101,26 Eur (podprogram 9.3) 
09601 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 101,26 Eur 

(podprogram 9.3) 

13. 09601  611 – mzdy ŠJ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 58,06 Eur (podprogram 9.3) 
09601 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 58,06 (podprogram 9.3) 

14. 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba – zníženie výdavkov o sumu 182,86 Eur 
(podprogram 13.1) 
10202 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 182,86 Eur 

(podprogram 13.1) 

15. 10403 – mzdy terénna sociálna práca – zníženie výdavkov o sumu 67,16 Eur (podprogram 
13.5)  
10403 642015 – na nemocenské dávky – zvýšenie výdavkov o sumu 67,16 Eur (podprogram 

13.5) 

16. 0911  611 – mzdy MŠ Ružová – zníženie výdavkov o sumu 1 317,80 Eur (podprogram 9.1) 
0911 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 1 317,80 Eur 

(podprogram 9.1) 

17. 0911 611 – mzdy MŠ Zelená – zníženie výdavkov o sumu 95,50 Eur (podprogram 9.1) 
0911 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 95,50 Eur 

(podprogram 9.1) 

18. 10202 611 – mzdy opatrovateľská služba – zníženie výdavkov o sumu 148,70 Eur 
(podprogram 13.1) 
10202 637027 – dohody mimo prac. pomeru – zvýšenie výdavkov o sumu 148,70 Eur 

(podprogram 13.1) 

 

OR odporúča na schválenie do OZ. 

 

Hlavná kontrolórka odporúčala pripraviť RO č.12 – presun finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu MŠ a taktiež RO č. 13 – presun finančných prostriedkov na zabezpečenie osláv  

 110. výročia narodenia kpt. J. Nálepku. 
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11. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2012 a monitorovacia správa 

 

- ekonomické oddelenie pripravilo materiály k čerpaniu rozpočtu a taktiež monitorovaciu správu, 

ktoré dostali poslanci v materiáloch na preštudovanie.  

 

OR odporúča postúpiť materiály na rokovanie OZ. 

 

12. Dodatok č. 3 k VZN č. 85, ktorým sa určujú zásady hospodárenia s majetkom obce 
Smižany 

      
V zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 9 zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, 
zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle všeobecne platných právnych predpisov Obecné 
zastupiteľstvo v Smižanoch vydáva tento Dodatok č. 3, ktorým sa dopĺňa VZN č. 85/2009 
schválené dňa 22. 10. 2009 s účinnosťou od 7. 11. 2009. 
 

       Článok II. b 
Prevody vlastníctva majetku obce  

 
Článok II. b odsek 11. Kúpne ceny pozemkov v intraviláne i extraviláne obce členených 
podľa využitia pozemkov, sa upravuje v bode a. takto: 
 
       a.  32,- €/m2  pre pozemky využívané na rekreačné účely.   
             

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Článok XI. sa dopĺňa o odsek 7. a 8.: 
7. Tento dodatok č. 3 k VZN č. 85/2009 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
v Smižanoch dňa 23. 8. 2012 uznesením č. ...................... a bude zverejnený na 
internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní pred jeho schválením a 
15 dní odo dňa schválenia. 
8. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 7. 9. 2012. 

 

OR odporúča materiály na rokovanie OZ. 

 

13. Predĺženie nájmu v nájomných bytoch 

 

Predlženie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch na ulici P. Suržina  67/3, Smižany. 
p. Brezinová  Emília, P.Suržina 67/3, č. bytu 3, 053 11 Smižany. 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.08.2009, končí 31. augusta 2012 a bude uzatvorená 
na dobu  3 rokov. 

Nájomnú zmluvu podpíše starosta obce. 
 

OR odporúča na schválenie do  OZ . 

 

         Ing. Michal Kotrady 

                               starosta  obce 

 


