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

11.2.2013

Program: 1.Otvorenie
2. Rozpočet na rok 2013
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 100/2012 o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie
na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  materskej  školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany
4. Diskusia
5. Záver

Prítomní: Marcel Špener, RNDr. Jana Vozárová, Mgr. Dana Cvengrošová, 
Richard Klubert, 

Ospravedlnení: Viliam Štrauch , Mgr. Miroslava Szitová

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

K bodu 2)  Komisia  odporúča obecnému zastupiteľstvu  schváliť  rozpočet   TJ,   OKC a školstvu
v takej podobe, v akej bol  predložený ekonomickým oddelením.

K bodu 3)   Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 1 k VZN č. 100/2012 
o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany

K bodu č. 5)
Na  záver  zasadnutia  sa  predseda  komisie  poďakoval  za  účasť   členom  a hosťom  a zasadnutie
komisie ukončil.

Marcel Špener
          predseda komisie

Zapísala: Anastázia Adamcová – zamestnanec obce



K bodu  1)  komisiu  otvorila  Mgr.  Miroslava  Szitová,  po  prečítaní  programu  na  návrh  RNDr.
Vozárovej bol tento doplnený o ďalší bod: Rozpočet na rok 2011. Zároveň informovala o presune
finančných  prostriedkov  z bežných  výdavkov  na  kapitálové  v rámci  svojho  rozpočtu  z dôvodu
nákupu  hyperaktívnych  tabúľ;  termín  vrátenia  časti  dlhu  pre  ZŠ  na  Komenského  ul.  bude
prerokovaná na OR. Dofinancovanie Obecného kultúrneho centra pre rok 2011 vo výške 7 tis. EUR
bude tiež  prerokované na OR. Koncert  Musica  Nobilis  -  500 EUR zaplatí  OKC, zvyšok  podľa
predaja vstupeniek  vyfinancuje obec.

p. Maliňáková informovala o potrebe zakúpenia 7 uzamykateľných stolov pre MŠ na ul. Ružovej
(ochrana osobných údajov), celkový náklad 7x 83 EUR.

K bodu 2) Rozpočet na rok 2012

Mgr. Maniaková informovala o probléme so zatekaním strechy, zvlášť  v aule ZUŠ, kde došlo aj
k poškodeniu  elektroinštalácie.  V súčasnosti  sú  v miestnosti  funkčné  len  2  reflektory.  Ďalej  má
akútny  nedostatok  hudobných  nástrojov,  v rozpočte  na  kapitálové  výdavky  pre  rok  2011  nemá
žiadne financie. ZUŠ má ešte finančné prostriedky od p. D. Štraucha.
Mgr.  Szitová  navrhuje  prostriedky využiť  buď do konca  roka  2011 alebo požiadať  p.  Štraucha
o presun do roku 2012.
Komisia odporúča zistiť náklady na opravu strechy v ZUŠ.



Ing.  Rusňáková  požiadala  obec  o príspevok  na  občerstvenie  –  podujatie  Diskomaratón  2011.
Príspevok vo výške cca 150 EUR.
Komisia odporúčala v budúcnosti to riešiť cez CVČ alebo cez dotáciu od obci.

RNDr. Vozárová navrhla, aby školy a školské zariadenia návrh rozpočtu predkladali k 30.9. Zároveň
žiada poslancov, aby ťarchu financovania škôl neprenášali na rodičov.
Mgr. Szitová – systém financovania stanovilo ekonomické oddelenie.
Komisia s návrhom súhlasila.

RNDr. Vozárová zároveň žiada, aby bolo financovanie pre všetky školy a školské zariadenia podľa
VZN skutočne vo výške 88%, z poukázanej výšky podielových daní na príslušné školské zariadenie,
a aby školy a školské  zariadenia neboli ukrátené o vlastné príjmy.
Komisia so žiadosťou súhlasila.

Mgr. Cvengrošová informovala,  že podľa doterajšieho sledovania návštevnosti  diskoték v KD je
výška nájomného pre toto podujatie vysoké. Navrhuje výšku nájmu upraviť.
Komisia odporúča pripraviť dodatok.

Mgr. Kenderová informovala, že v rozpočte pre školské zariadenia nie je položka, resp. nevie, kde sú
zahrnuté  financie,  ktoré  prichádzajú  z Krajského  školského  úradu  Košice  ako  príspevok  na
predškolákov.

Komisia odporúča prejednať skutočnosť s ekonomickým oddelením.

RNDr. Vozárová podľa zákona č. 597/2003 Z.z. by mal byť rozpočet škôl a školských zariadení
prerokovaný s riaditeľom  zariadenia a zriaďovateľom.

Mgr. Szitová sa informovala ako fungujú po oprave soc. zariadenia v MŠ na Ružovej ul.
p. Maliňáková – soc. zariadenia sú funkčné, čiastočne je problém s kanalizáciou.
Mgr. Szitová – prioritou obce je rekonštrukcia školského zariadenia na Ružovej ul., a to vzhľadom
na udržanie detí v obci, kde je aj predpoklad, že budú navštevovať aj  tunajšie ZŠ.

Komisia  súhlasí  s rekonštrukciou MŠ na Ružovej  ul.  za  predpokladu,  že financovanie  ostatných
zariadení bude v príslušnom roku dostačujúce.

Mgr. Cvengrošová informovala o rozpočte OKC na rok 2012, ktorý je vo výdavkovej časti vo výške
cca  141 tis.  EUR a v príjmovej  vo výške  20 900 EUR.  V rozpočte  sú zahrnuté  výdavky aj  na
januárový veľtrh cestovného ruchu – INCHEBA.
Zároveň žiada, aby mohla  byť prítomná na finančnej komisii pri prejednávaní rozpočtu.

Mgr. Szitová súhlasí, aby bola Mgr. Cvengrošová prítomná na finančnej komisii.

p. Špener – informoval o nedostatku financií pre TJ v položke cestovné. TJ bude žiadať finančné
prostriedky aj formou žiadosti o dotáciu pre TJ, ktorá sa podáva do 30.10.2011.

p. Adamcová preložila návrh rozpočtu za obecnú knižnicu, ktorý vo výdavkovej časti bol navýšený
o 200 EUR v položke na nákup kníh. ( z 800 na 1000 EUR), čo je opodstatnené vzhľadom na počet
čitateľov, ako aj na počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komisia  pripomenula  zúčastneným,  aby všetky návrhy rozpočtu  pre rok 2012 boli  doručené na
ekonomické oddelenie na ďalšie prejednanie .



Marcel Špener
          predseda komisie

 

Zapísala: Anastázia Adamcová – zamestnanec obce





Prezenčná listina zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre
mládež a šport zo dňa 11. 2. 2013
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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 iné CVČ
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 športovcov za rok 2012
6.Diskusia
7. Záver

Prítomní: viď prezenčná listina

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 na legislatívne ošetrenie financovania 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 odporúča pre obce, ktoré požiadajú o financovanie svojich CVČ, poskytovať financie na 
jedno dieťa v takej výške, v akej obec dostala od štátu.

K bodu3)
Komisia odporúča schváliť mesačné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
CVČ  - ZŠ Komenského u. a CVČ, Tatranská 80 vo výške 2 EUR.

K bodu4)
Termín zasadnutia komisie k rozpočtu pre rok 2013 – 11.2.2013

K bodu5)
Výbor TJ Smižany navrhol na ocenenie športovec roka 2012 p. T. Polovku a T. Čecha.
Komisia navrhuje 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 bol 19 tis. EUR.  Prípadné zníženie bude viesť k zrušeniu niektorých 
zložiek TJ. (prípravka a pod.)



RNDr. Vozárová  požaduje, aby bolo v rozpočte pre ZŠ 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 č. 7)
Na  záver  zasadnutia  sa  predseda  komisie  poďakoval  za  účasť   členom  a hosťom  a zasadnutie
komisie ukončil.

Marcel Špener
          predseda komisie

Zapísala: Anastázia Adamcová – zamestnanec obce


