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

konaného dňa 23.5. 2011 

 

 

Program:  1.Otvorenie 

  2.Obecné kultúrne centrum Smiţany (Kaštieľ, KD) 

  3.TJ Slovan Smiţany 

  4.Privítanie pozvaných poslancov OZ a hostí 

  5.Súkromné centrum voľného času 

  6.Hokejbalové ihrisko (ľadová plocha) 

  7.Diskusia 

  8.Záver 

 

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

Miroslava Szitová, Viliam Štrauch, Richard Klubert, hostia – viď prezenčná 

listina 

 

 

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

 

K bodu  č. 2)  

Mgr. Cvengrošová informovala o finančných nákladoch na kašieľ za štvrťrok 2011, ktoré 

predstavujú fin. čiastku 6656 Eur,  najvyššie náklady sú na energie. Zároveň podľa projektu 

o NFP musí v kaštieli vykonávať činnosť, ktorá bola v ţiadosti prezentovaná. 

Mgr. Szitová doporučila predloţiť analytické členenie čerpania rozpočtu za kaštieľ na 

najbliţšie zasadnutie finančnej komisie a na OZ. 

RNDr. Vozárová doporučila  dotazovanie o dofinancovaní kaštieľa z prostriedkov EÚ na 

júnovom OZ. 

Mgr. Cvengrošová informovala o činnosti, aktivitách a propagácii Obecného kultúrneho 

centra. 

Mgr. Szitová upozornila na neporiadok a hluk počas diskotéky. Zároveň navrhla, aby počas 

diskoték bolo okolie KD okrem obecnej polície  posilnené aj o ďalšie bezpečnostné zloţky. 

RNDr. Vozárová doporučila kontrolovať mládeţ pri kupovaní alkoholu a zároveň mládeţ 

preverovať priamo dychovou skúškou počas trvania akcie. 

Mgr. Cvengrošová informovala o návrhu Zmluvy o poskytovaní sluţieb spojených s nájmom. 

 

K bodu č. 3) 

 p. Špener a p. Štrauch predloţili nový spôsob financovania štartovného pre súťaţný ročník 

2011/2012, ktorý je navrhnutý SFZ. Tento spôsob navyšuje náklady na súťaţ.  

Mgr. Szitová doporučuje získať ďalší príjem pre TJ a to zavedením registračného poplatku 

pre ţiakov a dorastencov. Zároveň doporučila vypracovať návrh financovania TJ, v ktorom 

bude zahrnutý príjem z vyberania poplatku. 

RNDr. Vozárová informovala  o predloţení návrhu o zmene rozpočtu na kapitálové výdavky 

pre ZŠ na Komenského ul. (zhotovenie zádveria na Zelenej ul.) 

 

K bodu č. 4) Predseda komisie privítal pozvaných hostí a poslancov OZ 

 

 

 

 



K bodu č. 5)   

p. Mária Dugasová prezentovala zriadenie  Súkromného centra voľného času v Smiţanoch, 

vzhľadom k tomu, ţe obec takéto centrum nemá . Zároveň  predloţila návrh, aké výhody by 

obci zariadenie  prinieslo. 

RNDr. Vozárová informovala o príprave zriadenia centra voľného času, ktorého 

zriaďovateľom bude Obec Smiţany.   

PaedDr. Skoumalová informovala o výhodách a nevýhodách zriadenia centra voľného času 

(CVČ) obcou a súkromnou osobou. 

p. Špener  informoval o zriadení  CVČ aj z dôvodu zastrešenia TJ, vzhľadom  k tomu, ţe je 

tam moţnosť zastrešiť osoby do 30 rokov. 

 

K bodu č. 6) 

p. Ţifčák predstavil zámer Občianskeho zdruţenia – Inštitút hokejových štúdií. Cieľom 

zdruţenia je príprava ihriska pre budúcu, tzv. hokejbalovú ligu. Úlohou zdruţenia je 

získavanie finančných prostriedkov z nadácií a zo sponzorstva. Zdruţenie si vytypovalo 

Smiţany ako jednu z moţných deviatich obcí, kde by sa mohlo byť ihrisko postavené. 

Podmienkou pre obec je získať vhodný pozemok a jeho príprava v podobe zemných prác. Je 

to stavba do budúcnosti, ktorá v konečnej podobe by mala tvar zastrešenej haly. 

 

K bodu č. 7) 

V diskusii sa poslanci OZ a hostia  zaujímali o spolufinancovanie ako aj o vysvetlenie 

niektorých pojmov projektu. Problémom je  nájsť vhodný pozemok na realizáciu tejto stavby. 

Ďalej sa zaujímali o moţnosť vyuţitia súčasnej asfaltovej plochy v areáli TJ v rámci projektu  

pre budúce CVČ. 

 

K bodu č. 8) 

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 
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