
Zápisnica

zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo,

konaného 26. 9. 2011

Členovia komisie:

1. Ing. Štefan Zekucia
2. Mgr. Ivan Vaško
3. Ing. Peter Vodžák
4. Ing. Vladimír Klaučo
5. Mária Kramárová
6. Viera Aštaryová
7. Janka Čikovská

Program:

1. Otvorenie
Prítomných členov privítal a s programom zasadnutia oboznámil predseda
komisie Ing. Štefan Zekucia

2. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2012
Ing. Zimmermannová informovala o pripravenom návrhu rozpočtu (pracovná
verzia pre komisiu), pričom bližšie špecifikovala činnosti a plánované aktivity
súvisiace s jednotlivými položkami. Členovia komisie prejednali rozpočet v oblasti
príjmov a výdavkov, ako aj funkčnú klasifikáciu 0473.
Návrh rozpočtu 0473 Cestovný ruch bol prejednaný s pripomienkami:

Príjmová časť - 133006 Daň z ubytovania - upraviť návrh na rok 2012 na
výšku podl'a reálnych príjmov r. 2011 pri záverečnej fáze tvorby rozpočtu,
kedy bude už táto výška čo najbližšia skutočnosti r. 2011. Predpokladá sa, že
v budúcom roku budú príjmy vo výške tohoročných príjmov. Rok 2013 vo
výške 2012. Rok 2014 návrh o 2000 EUR vyšší ako v r. 2013

223001 Príjmy z cest. ruchu - vstupné - upraviť návrh na rok
2012 na výšku podl'a reálnych príjmov r. 2011 pri záverečnej fáze tvorby
rozpočtu, kedy bude už táto výška čo najbližšia skutočnosti r. 2011.
Predpokladá sa, že v budúcom roku budú príjmy vo výške tohoročných
príjmov. Zároveň na r. 2012 Príjmy navýšiť reálnu čiastku o 2 000 EUR
(predpokladaný príjem za tretí mesiac výberu vstupného v Slovenskom raji -
Čingov). Rok 2013 vo výške 2012. Rok 2014 návrh o 2000 EUR vyšší ako v r.
2013. Mgr. Vaško navrhol vhodnosť výberu vstupného na parkovisku na
Čingove - spojiť sa s obcou Spišské Tomášovce, informovať sa o ich
zámeroch na spôsobe výberu a zistiť podmienky pre spoluprácu pri výbere
vstupného na parkovisku nad salašom v budúcom roku.



Výdavky verejnej správy 01116 - 642006 Členské príspevky - ZMOS,
Mikroregión Slovenský raj (opraviť názov združenia; pôvodne Záujmové
združenie obcí Slovenský raj).
Ing. Zimmermannová informovala o výške členského Mikroregión Slovenský
raj - 0,332 EUR/ na 1 obyvatel'a. Predpoklad výdavkov členského
Mikroregiónu sa odvíja od predpokladaného vývoja počtu obyvatel'ov.
Výdavky Cestovný ruch 0473 - návrh a pripomienky komisie po rozbore
rozpočtu v tabul'ke, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Návrh člena komisie Ing. Vodžáka - propagácia obce prostredníctvom
zabezpečenia programu na výstave ITF Bratislava 2012 je neefektívne
vynaloženie financií zo strany obce. Ide len od odmenu pre deti ZUŠ, ktoré
odvystupujú 15 minút na výstavisku. V dnešnej dobe účasť na výstavách, ako
aj tlač prospektov nie je perspektívny spôsob propagácie, je nutné smerovať
propagáciu internetovým smerom.
Vysvetlenie podala Ing. Zimmermannová: Referát cestovného ruchu KSK na
základe dobrých skúseností a úspešnej spolupráce s obcou Smižany
v predchádzajúcich dvoch rokoch požiadalo spoluorganizovanie-
zabezpečenie kvalitného kultúrneho programu počas minimálne jedného
celého dňa (prvého-úvodného za prítomnosti najvýznamnejších hostí) na
výstavisku KSK (oblasť Gemera, Zemplína, Spiša, mesta Košice). Program
priťahuje účastníkov výstavy k stánku práve regionálnymi prvkami programu
účinkujúcich. V r. 2012 KSK pripravuje vel'ký výstavný stánok, na ktorom
finančne participuje KSK, Mikroregióny, mestá. Obec Smižany požiadal KSK
o finančnú spoluúčasť práve cez zabezpečenie účinkujúcich. Vzhl'adom
k finančnej náročnosti obec pristupuje len k účasti na 1 deň, i keď záujem by
bol na celú dobu výstavy (4 dni).
Členovia komisie požiadali o poskytnutie písomného stanoviska KSK
s vysvetlením participácie a prínosu účasti na výstave pre obec Smižany.

Prítomní odobrili obsah komentára do zápisnice, poverili spísaním zápisnice Ing.
Zimmermannovú, ktorá ju zašle predsedovi a následne členom komisie.

Ing. Štefan Zekucia, v.r.
Predseda komisie

Zapísal: Ing. Zuzana Zimmermannová, zamestnanec obce



Kód Názov
Upravený Požiadavky Požiadavky Požiadavky

rozpočet 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

0473 Cestovný ruch
631002 Cestovné zahraničné 0,00 230,00 200,00 300,00
633006 Všeobecný materiál 560,00 3560,00 3000,00 4000,00

633006 Ol Všeobecný materiál - slov. raj 0,00 400,00 200,00 300,00
633016 Reprezentačné 1 000,00 3000,00 3000,00 4000,00
634004 Prepravné 1000,00 2000,00 2500,00 3000,00
637003 Propagácia, reklama 3350,00 3000,00 4000,00 5000,00
637004 Všeobecné služby-inform.kanc. 0,00 0,00 0,00 0,00
637007 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00
637011 Štúdia cyklistického chodníka 2320,00 2320,00 0,00 0,00
637015 Poistné návštevníkov Slov. raj 700,00 700,00 800,00 800,00
637027 Odmeny na zákl.dohód 2500,00 2500,00 3000,00 3000,00

spolu 11430,00 17710,00 16700,00 20400,00

Komentár k požiadavkám:

0-' I UUL v.esrovne zanranicne - naxraoy na ucasr na zanrarucnycn vystavacn LK

633 006 Všeobecný materiál - výdavky na drobný propagačný materiál - I 000 EUR; Turistický navigačný systém,
ktorý je zahrnutý v PHSR obce - 2 560 EUR. Predpokladané náklady TNS upresniť v priebehu tvorby návrhu
rozpočtu na r. 20) 2 (zdroj: internet, ponuky). Prípadne rozdeliť do etáp na jednotlivé roky.
633 006 OI Všeobecný materiál-Slovenský raj - tlač vstupeniek do Slovenského raja; spracovanie nového
grafického návrhu príp. ujednotenie v rámci Mikroregiónu Slovenský raj.
633016 Reprezentačné - okrem nákladov spojených s pobytom hostí z partnerských miest na Slovensku sa jedná o
plánované náklady na výmenný pobyt dôchodcov na základe podnetu poľského partnera o takúto formu spolupráce
v ďalších rokoch.
634004 Prepravné - náklady spojené s partnerstvom dvoch gmín v Pol'sku, či Ukrajinou
637003 Propagácia, reklama - podl'a návrhu rozčleniť na predpoklad l 300 EUR propagácia smerovaná do
interntetovej reklamy (900 EUR) cez providera, nie printovej (400 EUR) + l 700 EUR plánovaných na prevádzku
internetovej stránke obce. 6370) )
Vypracovanie PD cyklistického chodníka v katastri obce Smižany (podiel na vypracovaní PD v rámci plánaného
cyklistického chodníka Smižany-Hrabušice) - zmeniť názov položky
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Prezenčná listina

zo zasadnutia komisie pre podnikanie a hospodárstvo,

konaného 26. 9. 2011

Prítomní členovia komisie:

1. Ing.3efan Zekucia
2. Mgr. Ivan VtBt<O
3. Ing. Peter Vocfák
4. Ing. Vladimír Klaičo
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