
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport,
konaného dňa 14.4.2013

Program: 1.Otvorenie
2. Nákup kníh do knižnice  - žiadosť  o navýšenie rozpočtu
3. Správa o činnosti a hospodárení OKC za rok 2012
4. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch
5. Návrh žiadosti o vyčlenenie finančných prostriedkov na montáž    zachytávačov 
snehu na rok 2013, prípadne do rozpočtu na rok 2014
6. Cenová ponuka Audiomaster k digitalizácií kín
7. Prerokovanie návrhu zrušenia CVČ, Tatranská ul., Smižany
8. Turnaj starých pánov – žiadosť o dotáciu
9. Diskusia

          10. 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 prehodnotila návrh p. Adamcovej o navýšenie rozpočtu v položke 633009 –
Knihy,  časopisy.  Vzhľadom k tomu,  že  je  dopyt  zo  strany  čitateľov  o vypožičiavanie  nových
titulov, ktoré obecná knižnica zo schváleného rozpočtu vo výške 320 EUR pre rok 2013 nie je
schopná zabezpečiť,  ako i vzhľadom k tomu, že tento rozpočet je vôbec najnižší,  aký kedy bol
schválený, žiada o jeho navýšenie o 500 EUR.

Komisia  odporúča  obecnému  zastupiteľstvu  navýšiť  rozpočet  pre  Obecnú  knižnicu
v Smižanoch o 500 EUR v položke 633009.

K bodu 3) Komisii bola  predložená OKC Smižany Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012.
Členovia komisie sa zhodli, že činnosť OKC za rok 2012 bola rôznorodá a zaujímavá, kde si každý
obyvateľ  mal  možnosť  vybrať  z ponúkaných  programov.  Napokon  o tom  svedčí  aj  22%
prekročenie príjmov z činnosti OKC. 

Komisia zobrala Správu o činnosti a hospodárení za rok 2012 na vedomie.

K bodu  4)  OKC  Smižany  predložilo  komisii  návrh  Zásad  o odmeňovaní  účinkujúcich  pri
občianskych obradoch. 

RNDr. Vozárová  doporučila  pri jednotlivých výškach odmien rozviesť časový úsek (čas prípravy,
čas samotného výkonu).
Mgr.  Cvengrošová navrhla na túto formu odmeňovania vyčleniť  fin. prostriedky vo výške 500
EUR.

Komisia odporúča OZ schváliť  návrh Zásad o odmeňovaní účinkujúcich  pri  občianskych
obradoch a vyčleniť financie vo výške 500 EUR z rozpočtu obce pre rok 2013.

K bodu 5) Mgr.  Cvengrošová  oboznámila  komisiu  so žiadosťou adresovanou Obci  Smižany,
v ktorej  žiada  o zabezpečenie  zachytávačov  snehu  na  budove  kultúrneho  domu.  Vzhľadom
k tohoročnej  bohatej  nádielke  snehu dochádzalo  v okolí  budovy k nebezpečenstvu úrazu.  Tento
stav ohrozuje nielen účastníkov na rôznych podujatiach,  ale aj   každodenný pohyb v prevažnej



miere detí v zdravotníckom zariadení,  či žiakov navštevujúcich učebne ZUŠ.  Podľa prieskumu
nákup a montáž snehových zachytávačov na celú budovu kultúrneho domu je cca 5 tis. EUR.

Komisia doporučuje OZ vyčleniť fin. prostriedky vo výške 5 tis. EUR na toto zabezpečenie
buď v tomto roku alebo ich naplánovať v roku 2014.

K bodu 6) Mgr. Cvengrošová predložila komisii cenovú ponuku Audiomaster  s.r.o. Nové Zámky
k digitalizácii  kina v kultúrnom dome.  Ak má byť v budúcnosti  kino funkčné,  je potrebná jeho
digitalizácia.  Cenová ponuka na súčasné podmienky je 78 tis.  EUR. Zároveň predložila  návrh
audiovizuálneho  fondu  na  predkladanie  žiadosti  o poskytnutie  fin.  prostriedkov  na  tento  druh
investície. Fond ponúka dotáciu vo výške 50%.  Zvyšnú sumu fin. prostriedkov je možné riešiť
formou pôžičky.  Termíny na predkladanie žiadosti:  od 1.5.2013-do 19.8.2013 a od 1.9.2013 do
14.10. 2013.

Komisia odporúča, keďže ide o značnú  investíciu, tento zámer prejednať na OZ. 

K bodu  7) Komisia sa zaoberala návrhom na zrušenie CVČ,  Ul. Tatranská v Smižanoch.

RNDr. Vozárová komisiu oboznámila s problémom financovania CVČ na Tatranskej ul. Toto CVČ
bolo  zriadené  za  účelom  možnosti  financovania  aj  detí  starších  ako  15  rokov.  Keďže  došlo
k poníženiu koeficientu, predpokladaný objem financií je pre obec podstatne nižší. Súčasný objem
financií  pre  CVČ  na  Ul.  Tatranskej  by  bol  nepostačujúci.  Zároveň  predniesla  aj  stanovisko
Obecnej školskej rady  (OŠR) zo dňa 9.4.2013.

Komisia  doporučuje  a súhlasí  so  stanoviskom  OŠR,  ktorá  odporúča  obecnému  úradu
vypracovať návrh koncepcie centier voľného času v obci Smižany, následne túto koncepciu
predložiť na diskusiu zainteresovaným, OŠR a komisii pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre
mládež a šport. 

K bodu 8) P. Špener predniesol návrh na poskytnutie   dotácie vo výške 300 EUR pre futbalový
Turnaj  starých  pánov,  ktorý  sa  bude  konať  23.6.2013.  V súčasnosti  má  TJ  značné  problémy
s financovaním. Na tento turnaj je nutná dotácia zo strany obce.

Komisia doporučuje OZ schváliť dotáciu vo výške 300 EUR na túto aktivitu.

Diskusia:  Mgr.  Cvengrošová  požiadala  RNDr.  Vozárovú  o pomoc  pri  úprave  verejných
priestranstiev v okolí kultúrneho domu pred folklórnymi slávnosťami. RNDr. Vozárová súhlasila.
Zároveň Mgr.  Cvengrošová prišla  s myšlienkou  usporiadať  tohtoročné  folklórne  slávnosti  pred
kultúrnym domom. Stanovisko komisie je, že realizácia  SFS v areáli TJ je  vyhovujúca.

K bodu 10)
Na  záver  zasadnutia  sa  predseda  komisie  poďakoval  za  účasť  členom   a zasadnutie  komisie
ukončil.

Marcel Špener
          predseda komisie

Zapísala: Anastázia Adamcová – zamestnanec obce


