
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo, 

konaného dňa 8. 3. 2011 – 1. časť 

Prítomní členovia komisie: 

1. Ing. Štefan Zekucia 

2. Mgr. Ivan Vaško 

3. Ing. Peter Vodţák  

4. Ing. Vladimír Klaučo  

5. Mária Kramárová  

 

1. Otvorenie 

 

2. Predstavenie nových členov z radov zástupcov občanov a návrh na ich 

schválenie do komisie v OZ: 

Zástupcovia z radov občanov:  

Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Peter Vodţák, Mária Kramárová, Janka Čikovská 

Prítomní zástupcovia z radov občanov súhlasili s prácou v komisii.  

Súčasne poskytli kontaktné údaje: 

Ing. Peter Vodţák – p.vodzak@vodzak.sk 

Ing. Vladimír Klaučo –klauco@solitera.sk 

Mária Kramárová -  penzion@penzionmaria.sk 

Ing. Štefan Zekucia – pdcingov@nextra.sk 

Mgr. Ivan Vaško – poslanecvasko@gmail.com 

 

3. Prejednanie rozpočtu obce na r. 2011 a programového rozpočtu obce na r. 

2011 

Komisia sa sústredila predovšetkým na rozpočet kapitálových výdavkov: 

- v rámci návrhu na nákup štiepkovača skúsiť riešiť investíciu komplexne – 

nákup multifunkčného zariadenia s radlicou, metlami a pod. na údrţbu 

a udrţiavanie čistoty (hľadať na tento nákup externé zdroje napr. REPIS KSK 

– odbor ŢP – kompletná technológia  na sluţby, nutné sledovať výzvy), 

- dostavba ZUŠ – ešte nie je podpísaná zmluva s ministerstvom ako riadiacim 

orgánom pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku; je diskutabilné, 

či zahájiť stavbu teraz a čakať ako dopadne ďalší postup zo strany riadiaceho 

orgánu a „umŕtviť“ peniaze do zahájenia stavby. Boli tieţ vyjadrené 

pochybnosti o ďalšom financovaní externých zdrojov pre rómske aktivity 

v centre obce.  

Odporúčanie komisie: Pouţiť prostriedky na vybudovanie základu 30 000 

EUR (grant), počkať na  ďalší vývin situácie resp. počkať na vyhlásenie výzvy 

na predkladanie ţiadosti o NFP. OZ na zasadnutí v júnovom termíne by malo 

potom rozhodnúť, ako ďalej s dostavbou ZUŠ.  

- výstavba Domu soc. sluţieb – sumu, ktorá bola vysúťaţená, odporúča 

komisia uhradiť, práce navyše uhradiť pri realizácii stavby 

- zóna CR na Jamách – Ing. Klaučo informoval o začiatku výstavby na Jamách, 

na ktorú sú naviazané zdroje z eurofondov a zmluvy zahraničných partnerov. 



Poţiadal o podporu a ponechanie financií v rozpočtovej poloţke. Komisia túto 

poţiadavku podporila.  

- technická vybavenosť – Jamy – časť, technická vybavenosť – Panský kruh – 

komisia odporúča dodrţať poloţky rozpočtu 

- očakávajú sa veľké zdroje z OP ŢP na protipovodňové opatrenia – Ing. Klaučo 

predniesol návrhy na realizáciu priehrady na Maši, bolo by dobré očakávané 

zdroje vyuţiť. 

- Ing. Zekucia - poslanci osobnou kontrolou prehodnotia priority vo veci opráv 

a rekonštrukcií ciest  

- úprava potoka Brusník – cenu za projekt odporúča komisia rozdeliť na dve 

etapy (25 000 EUR podľa rozpočtu, druhá časť 30 000 EUR pri realizácii 

stavby) 

- MŠ Ruţová –  poslanci zastavili výber dodávateľa na čiastočnú rekonštrukciu.  

 

Po preštudovaní ostatných poloţiek rozpočtu a programového rozpočtu zašlú členovia 

komisie prípadné pripomienky e-mailom do 14.3.2011 do 7,00 hod. na adresu 

zimmermannovaocu@rup.sk.  Pripomienky budú za prítomnosti predsedu komisie 

zapracované do zápisnice komisie – 2. časť. V prípade nutnosti sa k prejednaniu rozpočtu 

komisia stretne 14. 3. 2011 o 16,00 hod. na obecnom úrade. 

 

4. Rozdelenie dotácií z rozpočtu obce 

Odporúčanie: prideliť dotácie podľa vyuţitých nákladov z r. 2010, zostávajúce 

finančné prostriedky sa prerozdelia postupne podľa predloţených konkrétnych 

zámerov. 

TJ Slovan Smiţany – na prevádzku a energie prideliť potrebné prostriedky vo 

výške predpokladaných 20 000 EUR, ostatné financie rozdeľovať postupne podľa 

predloţených konkrétnych zámerov klubov patriacich pod TJ. 

Poloţka č. 15 Športový klub Arching – ţiadateľ  v ţiadosti neuviedol výšku 

poţadovanej dotácie, komisia odporúča prideliť financie klubu podľa poţiadaviek 

na konkrétnu akciu.  

- Odporúčanie pre Komisiu pre rozvoj kultúry, vzdelávanie, pre mládeţ a šport -

zaviesť „motivačný príspevok“ a to na základe dosiahnutých výsledkov pre 

kluby, ktoré sú financované z obce, ako to ako časť celkového príspevku. 

 

Prítomní po prečítaní zápisnice odsúhlasili jej znenie.  

 

Ing. Štefan Zekucia, v.r. 

Predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Zuzana Zimmermannová, zamestnanec obce 

mailto:zimmermannovaocu@rup.sk


Zápisnica komisie pre podnikanie a hospodárstvo  

zo zasadnutia konaného 8. 3. 2011 -  2. časť 

Na základe záveru uvedenom v bode 3 zápisnice zo zasadnutia komisie  – 1. časť, 

týkajúcej sa preštudovania ostatných poloţiek rozpočtu a programového rozpočtu 

a následného zaslania prípadných pripomienok jednotlivých členov komisie elektronickou 

poštou, boli do 14.3.2011  zaslané pripomienky členov komisie – Ing. Štefana Zekuciu 

(bod1), Ing. Petra Vodţáka (bod 2), Ing. Vladimíra Klauča (bod 3) zapracované do zápisnice 

komisie – 2. časť.  

 

1. Doplnenie ďalšieho člena komisie z radov zástupcov občanov a návrh 

na schválenie do komisie v OZ: 

- Vierka Aštáryová - miroastary@pobox.sk 

2. Prejednanie rozpočtu obce na r. 2011 a programového rozpočtu obce na 

r. 2011 – doplnenie pripomienok 

 

- venovať zvýšenú pozornosť a finančné prostriedky na propagáciu obce 

a regiónu na ďalších webových stránkach CR 

 

3. Prejednanie rozpočtu obce na r. 2011 a programového rozpočtu obce na 

r. 2011 – doplnenie pripomienok 

- ZUŠ – súhlasíme so stavbou začať teraz, z dôvodu aby neprepadlo stavebné 
povolenie z Mesta SNV ( je moţné začať práce na základoch budovy).  Je vraj 
podľa informácií k dispozícii iba 30tis.€, preto záleţí na dodávateľovi či môţe 
a chce začať, asi by bolo dobré urobiť s ním dodatok ţe sa bude pokračovať 
neskôr ( napr. do 1roka – kým sa nezískajú ďalšie externé zdroje ) 

- zhodli sme sa ţe je potrebné podporovať rovnomerne ako v predošlý rok 
všetky športy a kluby. Moţno by bolo vhodné – napr.30% z plánu peňazí 
dávať klubom s výsledkami ( prémia za dobrú reprezentáciu obce...). Navrhli 
sme, ţe nech kaţdý klub predloţí plán konkrétnych výdavkov – tj. musí byť 
jasné na čo idú peniaze – nie bločky na alkohol a pod.......  

- odporúčanie k investičným akciám – aktivity a investície, na ktoré sú uţ 
poskytnuté granty nech pokračujú, je moţno vhodné urobiť zoznam investícií 
a na koľko % z celkovej investície sú uţ pripravené zdroje grantové, obecné a 
iné a aká je na nich projekčná pripravenosť. Napr. ak budú investície 
pripravené projekčne, a sú kryté nad 60%, je treba do nich ísť. Ak finančné 
krytie menšie - je nutné ich zoradiť do zásobníka – tj. vedieť o nich a mať ich 
pod čiarou (ale byť pripravený) a na základe reálneho získavania príjmov je 
nutné ich priebeţne dať schváliť OZ  

 

Ing. Štefan Zekucia, v.r. 

predseda komisie 

Smiţany 14. 3. 2011 

Zapísal: Ing. Zuzana Zimmermannová, zamestnanec obce 
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