
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládež a šport, 
konaného dňa 31.8. 2011.

Program: 1.Otvorenie
2. Hokejbalové ihrisko - informácia
3.TJ Slovan Smižany, rozpočtové opatrenie č. 10
4. Rozpočet Obecného kultúrneho centra Smižany
5. OKC – MUSICA NOBILIS
6. DFS Smižančanka – požiadavka na nákup krojov a obuvi
7. Diskusia
8. Záver

Prítomní: Marcel Špener, RNDr. Jana Vozárová, Mgr. Dana Cvengrošová,  Peter Svetkovský, 
Viliam Štrauch, Richard Klubert, Mgr. Ivan Vaško - viď prezenčná listina

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

K bodu  č. 2) 
p. Špener informoval, že výbor TJ súhlasí s výstavbou hokejbalového ihriska, ale v inej lokalite, nie 
v areáli TJ, a to využiť verejné priestranstvo pred kultúrnym domom. Je to aj z toho dôvodu, aby 
boli zachované doterajšie aktivity.
Mgr. Vaško – podľa jeho doterajšieho prieskumu medzi občanmi, prevláda názor, aby ihrisko bolo 
v areáli  TJ  z dôvodu,  aby   bola  športová  činnosť  združená  na  jednom  mieste.  Realizácia  a a 
financovanie ihriska pre tento rok sa obci už netýka, financovanie bolo presunuté do iných lokalít.
p.  Špener  –  doterajšie  využitie  ako  aj  využitie  súčasného  stavu  do  budúcna  je  vyhovujúce  aj 
vzhľadom k tomu, že sa dá využiť ako ľadová plocha
Mgr. Vaško – pri realizácii výstavby ihriska sa nevyžadujú žiadne úpravy doterajšieho futbalového 
ihriska dovtedy, kým by sa ihrisko nezastrešilo.
p. Špener – treba si uvedomiť finančná náročnosť prevádzkovania, keďže s tou už pri súčasných 
aktivitách  máme problémy.
RNDr. Vozárová sa informovala, prečo chceme až také veľké ihrisko (56x26m). Zároveň upozornila 
na vysoké náklady pri jeho realizácií, ako aj na demografický vývoj, náročnosť financovania hokeja 
zo strany rodičov a nereálnosť vytvorenia hokejových tried pri súčasnom stave. 
Mgr. Vaško – veľkosť ihriska bola odporúčaná Ministerstvom školstva SR.  Výstavba ihriska je 
v projektovej rovine, sú zabezpečení sponzori na vytvorenie podkladu. Uvidíme ako to dopadne 
v Krompachoch, kde sa projekt začal realizovať.
RNDr. Vozárová – predniesla otázku, kde sa budú realizovať kul. podujatia.
Mgr. Vaško – môžu sa realizovať ako to bývalo kedysi, na priestranstve pred kultúrnym domom 
alebo  na  námestí,  keďže  je  tam  naprojektované  pódium.  Dali  by   sa  realizovať  aj  na 
novovytvorenom ihrisku, ale to by bolo s mantinelmi
Mgr. Cvengoršová – treba rozlišovať podujatie, ktoré sú vhodné na námestie, zároveň je to pre 
OKC nepriaznivé, lebo tu nie je možnosť vyberania vstupného
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Mgr.  Vaško  –  navrhuje  využiť  uskutočnenie  referenda  obce  ohľadom  výstavby  a lokality 
hokejbalového ihriska

Komisia nie je proti výstavbe ihriska. Treba vyčkať na stanovisko z členskej schôdze TJ, ktorá sa 
uskutoční vo februári 2012.

K bodu č. 3)
p. Špener  - podal stanovisko výboru  TJ, aby rozpočtovým opatrením bolo TJ navýšené 1500 eur, 
ktoré im chýbajú na úhradu cestovných  nákladov A mužstva.
Mgr. Vaško – počká na  stanovisko hlavnej kontrolórky, ktorá v vykonáva kontrolu hospodárenia TJ

Komisia súhlasí s navýšením finančných prostriedkov.

K bodu č.4)
Mgr. Cvengrošová informovala o stave finančných prostriedkov OKC. Zároveň uviedla, že obecné 
zastupiteľstvo  jej  pre  rok  2011  schválilo  rozpočet  o 7  tis.  eur  menší,  ako  pôvodne  žiadala. 
V súčasnosti  jej  tieto prostriedky chýbajú.  Zároveň podotkla,  že výšku príjmov,  ktoré si   OKC 
stanovilo je reálne a je pravdepodobnosť, že aj bude naplnené do konca roka 2011.

Komisia odporúča doriešiť financovanie OKC z prostriedkov NFP za Kaštieľ.

K bodu 5.)
Mgr.  Cvengošová  –  oboznámila  prítomných  o koncerte  MUSICA NOBILIS,  ktorý  by  sa  mal 
uskutočniť v Smižanoch buď v kostole Povýšenia sv. Kríža alebo v kultúrnom dome.
Rozpis nákladov na podujatie:
-honoráre: 1.500 eur
-doprava    700 eur
-ubytovanie                700 eur
-bulletin, plagát, leták               200 eur
-organiz. práce    100 eur
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu celkom:    3. 200 eur

Obec Smižany uhradí    1 000 eur

Komisia navrhuje podporiť podujatie.

K bodu č.6)
p.  Svetkovský predniesol  požiadavku DFS Smižančanka,  ktorá nutne potrebuje  doplniť mužské 
kroje a obuv. Predpokladaný náklad je cca 1000 eur.

Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu nájsť finančné prostriedky na ušitie mužských krojov 
a nákup obuvi.

- 3 -



K bodu č. 7)
Diskusia

Mgr. Vaško – naznačil, že nie vhodné uskutočňovať otvorenie a ukončenie letnej turistickej sezóny 
v areáli TJ.  Vhodné lokality by boli Košiarny briežok, Ihla, čoby bolo zároveň spojené s čistením 
turistických  chodníkov.  Navyše  ukončenie  sezóny  sa  uskutočňuje  v auguste,  i  keď  ona  ešte 
neskončila. 
p.  Svetkovský  –  uskutočňovalo  sa  to  na  Hradisku,  nie  je  to  vhodná  lokalita  z dôvodu 
poveternostných podmienok, ako aj náročné na financovanie, nebolo tam toľko návštevníkov ako 
v areáli  TJ.  Niekedy  obce  patriace  do  mikroregiónu   plánovali  spoločné  aktivity,  resp.  boli 
rozvrhnuté na niekoľko dni.
Mgr. Cvengrošová – navrhuje do budúcna  zmeniť názov podujatí, na vhodnejšie.

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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