
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport, konaného dňa 
14.1.2013

Program: 1. Otvorenie
2. Stanovisko k príspevku  na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci  
    Smižany  navštevujúce CVČ v inej obci
3. Stanovisko k Dodatku č. 2 k VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách 
    a školských zariadeniach
4. Stanovenie termínu zasadnutia komisie k rozpočtu na rok 2013
5. Návrh na ocenenie  „Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ“ za rok 2012
6. Diskusia
7. Záver

Prítomní: Marcel Špener, RNDr. Jana Vozárová, Mgr. Dana Cvengrošová,  Richard Klubert
Ospravedlnení: Mgr. Miroslava Szitová, Viliam Štrauch

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

K bodu 2) 
Komisia bola oboznámená  s korešpondenciou, ktorá došla na obecný úrad ohľadom počtu detí s trvalým 
pobytom v Smižanoch, ktoré navštevujú CVČ v Spišskej Novej Vsi ako aj s počtami detí, ktoré majú 
trvalé bydlisko mimo Smižian a navštevujú CVČ v obci Smižany.

RNDr. Vozárová upozornila, aby bolo obcou legislatívne ošetrené financovanie žiakov CVČ  s trvalým 
pobytom v obci Smižany, ktoré navštevujú iné CVČ mimo  obec Smižany,  v zmysle financovania :1 žiak 
- jedno CVČ - 1 záujmový útvar v prípade, ak budú žiadať ostatné obce financie na zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v CVČ.

Komisia doporučuje, aby obec Smižany na základe písomnej žiadosti zriaďovateľov CVČ z iných obcí 
prispela na člena príslušného CVČ s trvalým pobytom v obci Smižany čiastkou vo výške  hodnoty 
jednotkového koeficientu obce Smižany. Príspevok bude poskytnutý na jedného člena CVČ jedenkrát.

K bodu 3)
Komisia doporučuje schváliť mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ  - ZŠ na Komenského ul. a CVČ, Tatranská 80 vo výške 2 EUR.

K bodu 4)
Termín zasadnutia komisie k rozpočtu pre rok 2013 – 11.2.2013

K bodu 5)
Výbor TJ Smižany navrhol na ocenenie „Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ“ za rok 2012 p. T. Polovku 
a T.Dzureja .
Komisia navrhuje aj Mgr. I. Vaška za doterajšie výrazné úspechy a reprezentáciu nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí.
Predseda komisie predloží PaedDr. D. Slivovi potrebné informácie o jednotlivým kandidátoch do 
17.1.2013.

K bodu 6)
Mgr. Cvengrošová požaduje, aby transfer pre OKC Smižany bol schválený v požadovanej výške, t.j. 105 
tis. EUR  na rok 2013, ktorý je reálny na zabezpečenie riadnej prevádzky a činnosti OKC. 

P. Špener – informoval o činnosti TJ. Požaduje, aby  v rozpočte obce na rok 2013 bol  schválený objem 
financií pre činnosť TJ 19 tis. EUR.  Prípadné zníženie bude viesť k zrušeniu niektorých zložiek TJ (napr. 
prípravka a pod.).



RNDr. Vozárová  požaduje, aby bolo v rozpočte pre ZŠ na Komenského ul. zahrnuté aj zateplenie časti 
budovy vo výške 12 tis. EUR.

Mgr. Cvengrošová, RNDr. Vozárová a p. Špener žiadajú o účasť na zasadnutí finančnej komisie, ktorá 
bude prerokovávať rozpočet na rok 2013.

K bodu 7)
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval za účasť členom  a zasadnutie komisie ukončil.

Marcel Špener
          predseda komisie

Zapísala: Anastázia Adamcová – zamestnanec obce


