
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport, konanej dňa 
27.2.2012.

Program: 1.Otvorenie
2. Smižiansky hlásnik – pripomienky k výzve na predloženie cenovej ponuky
3. 100. výročie narodenia brig. generála  in memoriam Jána Nálepku – žiadosť o dotáciu
4. 80. výročie TJ  Slovan Smižany – žiadosť o dotáciu
5. Informácia z výročnej členskej schôdzi TJ Slovan Smižany
6. Diskusia
7. Záver

Prítomní: Marcel Špener, RNDr. Jana Vozárová, Mgr. Stanislav Beregházy, Richard Klubert, - viď 
prezenčná listina

K bodu  č.1) 
Komisiu otvoril predseda,  p. Marcel Špener.

K bodu  č. 2)
Prítomní boli oboznámení so zákazkou – Výzva na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je 
kompletné spracovanie a tlač  mesačníka Smižiansky hlásnik. Prítomní požiadali, aby ich pripomienky 
boli  zapracované  do výzvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,  po odsúhlasení s odborne 
spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie.
Zároveň skonštatovali,  že uverejňovanie  zápisníc  z obecných zastupiteľstiev v obecných novinách je 
veľmi  rozsiahle.  Bolo  by  potrebné,  aby  poslanci  OZ  prehodnotili  mieru  zverejňovania   zápisníc 
v mesačníku .
K bodu č. 3)
Mgr. Beregházy informoval prítomných, že pri  príležitosti 100. výročia narodenia brig. generála  in 
memoriam Jána Nálepku sa v obci uskutočnia oslavy.
Oslavy sa budú konať v septembri. Presný termín a scenár ešte nie je známy. Vzhľadom na náročnosť 
podujatia OKC v Smižanoch žiada o finančnú dotáciu.

Komisia  odporúča  obecnému  zastupiteľstvu  vyčleniť  finančné  prostriedky  na  oslavy  100.  výročia 
narodenia brig. generála  in memoriam Jána Nálepku. Požadovanú výšku dotácie  OKC predloží obecnej 
rade.
K bodu 4) 
P. Špener informoval o príprave osláv  80. výročia  TJ Slovan Smižany, ktoré sa uskutočnia v lete 2012 
(presný dátum je v štádiu vybavovania). Okrem futbalového zápasu chcú ponúknuť návštevníkom aj 
večerný program a publikáciu venovanú výročiu.

Komisia odporúča  obecnému zastupiteľstvu vyčleniť  finančné prostriedky vo výške cca  500 eur  na 
vydanie publikácie k 80. výročiu TJ Slovan Smižany.
K bodu 5) 
P. Špener informoval o výročnej členskej schôdzi TJ Slovan Smižany. Okrem iných informácií členská 
schôdza  nesúhlasila s akýmkoľvek predajom pozemku v areáli TJ.
K bodu č. 7)
Na záver zasadnutia  predseda komisie poďakoval za účasť členom  a zasadnutie komisie ukončil.

Marcel Špener
               predseda komisie

Zapísala: Anastázia Adamcová – zamestnanec obce 






