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P R O PAG Á C I A O B C E S M I Ž A N Y
P R O S T R I E D O K R O Z VO J A C E S T OV N É H O R U C H U
V r. 2006 sme vo februárovom Smižianskom hlásniku podrobnejšie informovali
verejnosť o cieľoch samosprávy v oblasti rozvoja cestovného ruchu ako aj o jednotlivých aktivitách v uplynulých rokoch. Rozvoj turizmu aj naďalej ostáva jednou z priorít smerovania obce, čo je potvrdzované i na
pracovných stretnutiach komisie pre aktualizáciu Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky
2007-2013. Nadväzujúc na
uverejnený článok si dovoľujem čitateľom poskytnúť základné informácie na poli
propagácie a rozvoja cestovného ruchu od r. 2006.
Propagácia obce a regiónu je realizovaná cez tlačené publikácie v oblasti CR
(katalógy distribuované na
Slovensku aj v zahraničí,
multimediálne nosiče), no
prioritou za uplynulé obdobie bolo umiestnenie propagačných spotov a upútaviek
na internetových portáloch
zameraných na rozvoj turizmu a CR.
Obec pokračuje v uzavretých zmluvných vzťahoch a
zároveň nadviazala nové
kontakty s prevádzkovateľmi internetových stránok
v sfére cestovného ruchu a
evidencie miest a obcí, financuje propagačné webové priestory, poskytuje informácie o obci v rozsahu a v
obsahovej štruktúre požado-

vanej zmluvnými partnermi.
Texty a obrazové materiály
sa každým rokom obnovujú
a obmieňajú. K výmene ročníkov dochádza pred novou
turistickou sezónou v kalendárnom roku.
- Reklamná propagácia
obce v katalógu CESTOVNÝ
LEXIKÓN od r. 2006 je uve-

po múzeá, galérie atď.
- Už tretím rokom beží
spolupráca s vydavateľstvom novín a časopisov
Media juven. Smižany využili ponuku „3 x prezentácia:
katalóg, internet, CD“ a zároveň rozšírili od r. 2008 reklamný priestor. Internetovej prezentácii katalógu ve-

lom roku do projektu spracovania multimediálneho
CD-ROM zameraného na
jednotlivé regióny Slovenska
a medzi nimi Spiš v 4 jazykových mutáciách. Okrem
DVD nosičov, ktoré sa distribuujú v rámci partnerstiev
obce, prebieha ako súčasť
projektu obsiahla prezentá-

rejnená zároveň na internetovej stránke www. lexikon.
sk. Vydavateľ Astor Slovakia
ako člen mnohých aj zahraničných obchodných skupín
zabezpečuje distribúciu publikácií na veľtrhoch a výstavách či iných podujatiach súkromného aj verejného sektora na Slovensku i
v zahraničí. Ich odberateľmi
sú štátne inštitúcie od Úradu vlády SR počnúc, cez samosprávne kraje, SACR, až

nujú veľkú pozornosť propagáciou stránky www.arelax.sk v denníkoch, mesačníkoch (Harmonia, Exterier,
Interier domu a bytu), na
billboardoch a propagačných materiáloch. Od r.
2007 sa katalóg Relax nachádza aj na CD, ktoré sa
zasielajú predplatiteľom časopisov a klientom spoločnosti JUVEN, ďalej na CD
firmy Poradca s.r.o., ktorá
ho rozposiela v náklade 30
000 ks zákazníkom v SR a
ČR.
- Obec vstúpila v uplynu-

cia obce na webových stránkach www.spis.eu.sk a www.
regiony.sk.
- Webová stránka obce
Smižany s plnofarebným
prevedením je vytvorená aj
na www.eurokatalog.sk, s
možnosťou zaraďovania
podnikateľov, ubytovacích
zriadení, firiem, predajní,
služieb a pod., ktorá funguje
od začiatku r. 2007 ako projekt propagácie slovenských
miest, obcí, firiem a osobností euroregiónu prostredníctvom internetu. Webová
prezentácia je nielen na re-

Kontakt na miestnu políciu Smižian:
hliadka: mob. 0908 930 159
pevná linka obecnej polície: 053/44 327 24

gionálnej úrovni, ale aj na úrovni európskej. Je to medzinárodný svetový katalóg,
ktorý prezentuje Slovensko
ako jeden celok v očiach zahraničia.
- www.slovakregion.sk - informačné a prezentačné
služby pre mestá a obce - reprezentatívna webstránka
pre samosprávy obsahuje
prezentácie všetkých miest
a obcí Slovenska i informácie z oblasti turistického ruchu.
- Cestovná agentúra NEO
AGENCY je vydavateľom
„Katalógu aktivít voľného
času - mestá a obce Slovenska“, v rámci ktorého bol vydaný katalóg, mapa a CD
pre prezentáciu regiónov
Orava, Liptov, Tatry a Spiš.
Propagácia zároveň beží na
internetovej stránke www.
neoagency.sk.
- www.slovensky-raj.sk –
stránka zriadená na podporu CR v NP Slovenský raj od r. 2005 tam majú Smižany vytvorený stály priestor.
- Informácie o obci sú
sprístupnené na kvalitných
informačných internetových
portáloch www.muzeum.sk,
www.historia.sk, www.museum.sk, www.obce.info, www.
e-obce.sk, www.sprievodcaslovenskom.sk.
- Smižany spolupracujú aj
s vydavateľstvom odborných adresárov INFOMA
Business Trading, ktorý má
databázový portál overených kontaktov na internete
na www.infoma.sk.

(pokračovanie na 2. strane)
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Propagácia obce Smižany... (dokončenie z 1. strany)
Záujemcom dávame do pozornosti
spomenuté internetové stránky. Na väčšine z nich je možné umiestniť reklamu
zariadenia poskytujúceho služby v CR
alebo firmu ako takú.
Na týchto stránkach bude obec platiť priestor aj po ďalšie roky a plánuje rozširovať možnosti internetovej prezentácie aj na ďalších
portáloch.
V roku 2007 bolo nesporne najrozsiahlejším podujatím obce okrem osláv 75. výročia
založenia TJ Slovan Smižany a Smižianskych
folklórnych slávností aj otvorenie letnej turistickej sezóny v apríli. V tomto roku aj za účelom propagácie obec vydala publikáciu 75.
výročie založenia TJ Slovan Smižany a druhú
zbierku básní Antona Kreta: Bojím sa nebáť.
Obec (resp. Oddelenie školstva, rozvoja a CR):
- spolufinancovala vydanie - prezentáciu v
mapovej publikácii Spišská Nová Ves, Levoča,
Smižany v 3 jazykových mutáciách, a zároveň
zakúpila 100 ks na propagačné účely,
- konzultovala, dala spracovať a zakúpila
10 ks veľkoplošných máp obce Smižany – do
interiérov samosprávnych budov aj vývesných
tabúľ v exteriéroch, a obsahovo takých istých
máp veľkosti A3 pre podnikateľské subjekty,
organizácie a pod. (vyzdvihnúť si ich môžu v
Informačnej kancelárii obce Smižany),
- zapojila sa do projektu na osadenie aktualizovaných veľkoplošných máp NP Slovenský
raj v spolupráci so Záujmovým združením obcí Slovenský raj a NP Slovenský raj. ZZO SR požiadalo o dotáciu Košický samosprávny kraj,
prostredníctvom ktorej získalo financie na mapy, ktoré budú umiestnené v NP Slovenský raj.
V katastri obce to budú cez dotáciu 2 mapy, a
mimo tohto zdroja zakúpila obec ďalšie 3 laminátové mapy. Mapy budú osadené na
Košiarnom briežku, nad vodárňou, na
Hradisku, na Čingove a v obci.
- zakúpila koncom roka 8 úradných tabúľ
vysokokvalitného materiálu pre účely zvýšenia
informovanosti občanov, ktoré môžu využívať
na propagáciu svojich podujatí aj iné kultúrne, spoločenské i športové organizácie a združenia prostredníctvom obecného úradu.
Okrem toho ešte ďalšiu veľkoplošnú tabuľu na
osadenie aktualizovanej mapy NP Slovenský
raj. Vitríny budú osadené v jarných mesiacoch
v intraviláne aj extraviláne obce.

pod jednou strechou a to nielen návštevníkom, ale i samotným obyvateľom Smižian.
Zároveň ponúka možnosť prezentácie výrobkov ľudovo-umeleckej tvorivosti. IK poskytuje
informácie o podnikateľských subjektoch v obci, aktuálnych kultúrnych a športových podujatiach, turistických možnostiach, cykloturistike, kultúrno-historických pamiatkach, službách a dopravnom spojení, ubytovacích a
stravovacích službách a o regióne vôbec.
Významnú funkciu má na poli propagácie podujatí v obci formou e-mailového prepojenia s
podnikateľmi v Smižanoch ale aj s informačnými kanceláriami regiónu Spiša a Šariša.
Okrem toho poskytuje množstvo informácií o
obci telefonicky, elektronickou formou či zaslaním propagačných materiálov ako podnikateľským subjektom, inštitúciám tak aj súkromným osobám mimo náš región.
Podnikatelia, ktorí nemajú možnosť získavať
informácie prostredníctvom internetu, môžu
požiadať osobne o ich zasielanie poštou v IK.
V tejto súvislosti je vhodné spomenúť nutnosť
doplnenia e-mailových kontaktov podnikateľských subjektov nielen z oblasti cestovného ruchu v adresári zverejnenom na internetovej
stránke obce, ako jeden zo spôsobov najrýchlejšej komunikácie.
V r. 2007 sa aj v súvislosti s novovytvoreným referátom cestovného ruchu KSK rozvinula spolupráca cez informačné kancelárie s
KSK.
Obec má zriadenú internetovú stránku
www.smizany.sk, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Záujem o získavanie údajov z tejto
stránky ako najširším médiom informovanosti
dnešnej doby sa potvrdzuje nárastom návštevnosti počas jednotlivých rokov:
november 2005 8 550
marec 2006
12 925
november 2006 25 130
marec 2007
33 605
november 2007 49 251
január 2008
55 388

Na základe záujmu inštitúcií a občanov zo
Slovenska a Čiech, ktorí sa priamo obrátili na
samosprávu - oddelenie školstva, rozvoja a cestovného ruchu – zasielali sme požadované
informácie aj propagačné materiály o obci.
Oddelenie poskytovalo konzultácie a podklady pre študentov stredných a vysokých škôl pri
príprave prác a štúdií o našej obci, regióne a
Na propagáciu Smižian vynaložila obec v jeho rozvoji.
roku 2007 na uvedené aktivity mimo hodnoty, ktorá sa nedá vyčísliť, 258 000,- Sk z oHlavné ciele oddelenia školstva, rozvoja a
becného rozpočtu. Ďalšie náklady tvorila pre- CR týkajúce sa podpory rozvoja CR na rok
vádzka a údržba internetovej stránky obce, in- 2008:
formačnej kancelárie, otvorenie letnej turistic- pokračovať v uvedených propagačných a
kej sezóny, program a pobyt pre hostí z part- prezentačných aktivitách a naďalej ich rozšinerských miest počas ich návštev. Veríme, že rovať,
tieto náklady sa vrátia vo vyššom prílive hostí
- skvalitniť grafický dizajn internetovej
a turistov s primárnym a sekundárnym dopa- stránky obce a jej štruktúru,
dom pre obec ako takú. Celkový rozpočet v
- priama účasť na zahraničných výstavách:
r. 2007 pre položku 860 – Rozvoj CR bol vo Utazás Budapešť, Kyjev, Poznaň,
výške 425 000,- Sk. Príjem vo forme dane z
- príprava a tlač propagačných materiálov
ubytovania bol vo výške 251 000,- Sk.
o obci,
- rozvoj spolupráce s podnikateľskými subInformačná kancelária obce Smižany (IK) jektami v oblasti cestovného ruchu a poskytovznikla v r. 2006 ako produkt potreby infor- vania doplnkových služieb a programov.
movanosti a rozvoja cestovného ruchu v obci
Ing. Zuzana Zimmermannová
i regióne. Jej cieľom je podávať informácie
odd. školstva, rozvoja a CR
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Z kuchyne OcÚ
POSLANECKÉ DNI
Na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 19.4.2007 bol schválený návrh na zavedenie poslaneckých dní.
Prvú stredu v mesiaci, v čase úradných
hodín, je podľa harmonogramu občanom k
dispozícii poslanec, s ktorým môžu občania
prerokovať prípadné problémy, návrhy. Bolo
by dobré, aby občania využívali možnosť komunikácie s poslancami aj touto formou.
Harmonogram poslaneckých dní:
6.2.2008 p. František Nálepka
5.3.2008 p. Alžbeta Orinčáková
2.4.2008 p. Jozef Svetkovský
7.5.2008 Ing. Štefan Zekucia
Ing. Miroslav Malina
prednosta OcÚ

Preložka štátnej cesty III/53616
- pracovné rokovanie
Oznamujeme občanom, že dňa 7. februára 2008 o 13,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Smižanoch, sa uskutoční pracovné rokovanie ohľadom preložky štátnej
cesty III/53616 ( Ulica Slov. raja – od podjazdu po križovatku s Tatranskou ulicou). V
rámci tohto rokovania bude spracovateľskou firmou prezentovaná porovnávacia štúdia dvoch alternatív preložky spomínanej
cesty.
Rokovanie sa bude konať za účasti poslankyne NR SR Ley Grečkovej, poslancov
VÚC, poslancov OZ a dotknutých orgánov
štátnej správy.
Týmto zároveň pozývame na uvedené rokovanie všetkých občanov, ktorí majú o túto
problematiku záujem.
Ing. Edita Baginová
ved. odd. výstavby a ŽP

Prístup k internetu aj v sobotu
V mesiaci február 2008 bude obecná
knižnica otvorená aj v dňoch 9. a 23. v
čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
V ostatných mesiacoch budú dátumy
sobôt zverejňované vždy v Smižianskom hlásniku.
Zároveň Vás pozývame na výstavu fotografií a kresieb s názvom „ Vlaky môj
svet „ , ktorej autormi sú Maroš Lesňák
a Peter Morihladko, žiaci ZŠ Povýšenia
sv. kríža v Smižanoch.
Anastázia Adamcová
obecná knižnica

Oznam
Obec Smižany ponúka na predaj publikácie vydané obcou za obdobie 2004 –
2007, ktoré je možné zakúpiť v pokladni
obecného úradu.
V ponuke sú tieto tituly:
Smižany na prahu tretieho tisícročia
300 Sk/ks
75. výročie založenia TJ Slovan Smižany
120 Sk/ks
A. Kret: Bojím sa nebáť (zbierka básní)
70 Sk/ks
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SMIŽANY - SPOLUORGANIZÁTOR ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA

V BEHU NA LYŽIACH ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Nádherné prostredie lyžiarskeho
centra – Mlynky - Biele Vody na začiatku tretej januárovej dekády (22.
– 23. januára) privítalo účastníkov
Školských majstrovstiev Slovenska v
bežeckom lyžovaní. Organizátormi
týchto pretekov boli Spoločný školský úrad Smižany, obce Smižany a
Mlynky, OZ Kalokagatia, ZŠ s MŠ
Mlynky a Školský športový klub
Mlynky. Niekoľkodňové oteplenie
negatívne síce poznačilo viaceré lyžiarske strediská, no pre túto oblasť
to až tak neplatilo. A tak sa slovenský
školský lyžiarsky šampionát pripravený zároveň aj ako kvalifikačné preteky na medzinárodné preteky mohol
uskutočniť v takmer predpokladanej
podobe. Slovíčko „takmer“ naznačuje, že predsa len nejaké problémy tu
boli, a tak sa disciplíny s klasickou
technikou, museli zmeniť na bežecké disciplíny s voľnou technikou. O
zhodnotenie podujatia sme požiadali
riaditeľa pretekov Dušana Slivu, ktorý je našej športovej verejnosti dostatočne známy a netreba ho osobitne predstavovať. Už roky šéfuje populárnej spišskonovoveskej Zimnej
Kalokagatii a pod jeho vedením sa v
metropole Spiša uskutočnilo aj najviac ročníkov celoštátnej olympiády
školských pracovníkov. Je dušou tradičných Spišských hier a celého radu ďalších úspešných podujatí, do
zoznamu, ktorých sa určite zapíšu aj
tohtoročné školské majstrovstvá
Slovenska v bežeckom lyžovaní. Náš
rozhovor prebiehal v aute, ktoré
smerovalo z miesta konania tohto
podujatia do Spišskej Novej Vsi – po
ceste plnej zákrut a nepríjemných
snehových nánosov.
Redakcia : „ Ako hodnotíš práve skončené podujatie?“
D.S.: „ Tak trochu som sklamaný
účasťou. Prečo klesá počet aktívnych lyžiarov– bežcov? Ťažko povedať, žiadalo by to hlbšiu analýzu. Z

ČAS

ského šampionátu v Grenoble by
niektorá z medailí nebola pre mňa
žiadnym prekvapením.“
Redakcia: „Čo by okrem financií- pomohlo školskému bežeckému lyžovaniu?“
D.S.: „Na túto otázku sa nedá odpovedať jednou vetou. Spomeniem
len jednu „ maličkosť „ ! Mrzí ma, že
ani v okresoch (krajoch) s dobrými
snehovými podmienkami nerobia
okresné (krajské) kolá – tak ako sa
to robí v iných športoch SAŠŠ - árskeho kalendára. V našom (rozumej
spišskonovemskom) okrese každoročne pripravujeme dlhodobú niekoľko kolovú ligu. Z takejto masovky
„musí“ z času na čas vyskočiť aj nejaká kvalita. Príkladom môže byť už
spomínaná Šmelková so svojou
striebornou tohtoročnou medailou.

ZŠ s MŠ Mlynky).
VÝSLEDKY:
Chlapci
Jednotlivci
l. Miroslav Šulek ( ZŠ s MŠ
Hriňová) pre P. Konúpkom ( ZŠ s MŠ
Matejovie, Liptovský Hrádok) a R.
Lonským ( ZŠ s MŠ Dolný Kubín)
Štafety
1. ZŠ s MŠ Matejovie, Liptovský
Hrádok pred ZŠ s MŠ Dolný Kubín a
ZŠ s MŠ Hriňová
Celkové hodnotenie
l. ZŠ s MŠ Hriňová pred ZŠ s MŠ
Dolný Kubín a ZŠ s MŠ Matejovie,
L.Hrádok
Dievčatá
Jednotlivkyne
l. Alžbeta Majdišová ( ZŠ s MŠ
Dolný Kubín) pred J.Šmelkovou ( ZŠ
s MŠ Mlynky) a N.Lapinovou (ZŠ
Golianova Banská Bystrica)
Štafety
l. ZŠ Golianova Banská Bystrica
pred komb.štafetou ZŠ s MŠ Dolný
Kubín a ZŠ Štrba.
Celkové hodnotenie
l. ZŠ Golianova B.Bystrica pred
ZŠ Štrba a ZŠ s MŠ Dolný Kubín

Cesta pri rozhovore nám ušla ako
voda, a tak posledné minúty využívame už len na upresnenie niektorých
faktov, aby sme našich čitateľov
informovali, že domácim organizátorom s rozhodcami pomohol lyžiarsky
oddiel Dobšinná v spolupráci s domácimi nadšencami. Z konkrétnych
mien nám utkveli v pamäti Mariana
Postup do Grenoble si vybojovali
Horká (starostka obce Mlynky) chlapci zo ZŠ s MŠ Hriňová a dievMichal Kotrady (starosta obce čatá zo ZŠ Golianova, Banská
Smižany) a Imich Makara (riaditeľ Bystrica. V Bavorsku nás budú reprezentovať doplnené kolektívy
chlapcov a dievčat ZŠ Dolný Kubín.

Dr. Anton Javorka
predseda SAŠŠ
Pozývame priaznivcov bežeckého lyžovania na verejné preteky v behu na lyžiach, ktoré sa
uskutočnia v mesiaci február
2008 podľa snehových podmienok.
Propozície týchto pretekov budú zverejnené na internetovej
stránke obce www.smizany.sk.

VIANOC...

Túžobne očakávaný všetkými.
Každý rok veľmi podobný a predsa iný, ale vždy nádherný, neopakovateľný. Atmosféru Vianoc
žiadna iná nenahradí. Čistá belosť snehu sa vkráda do našich
duší, stávame sa iní, lepší...
Oživujeme tradície svojich
predkov a snažíme sa čo najviac
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rozhovorov s trénermi a vedúcimi
družstiev som vydedukoval, že bude
potrebné čosi robiť v celom systéme
financovania športu. Možno aj to
vplýva na pokles členskej základne
v lyžiarskych oddieloch, ktoré sú v
úzkom prepojení so školami. Z tradičných účastníkov som včera a
dnes postrádal účasť lyžiarov zo ZŠ
Poprad - Jarná, Kamenca pod
Vtáčnikom, Kremnice a ďalších doterajších bášt bežeckého lyžovania.“
Redakcia: „A čo športová úroveň práve skončených pretekov?“
D.S.: „Túto stránku musím hodnotiť opačne – pozitívne. Všímal som si
pretekárov, ale aj ich trénerov. Robili
všetko pre čo najlepší výsledok. Ich
bojovnosť a vôbec celkový prístup
boli doslova ukážkové. Prekvapili ma
najmä lyžiari zo ZŠ s MŠ Hriňová, ale
aj jediná reprezentantka domácich –
Šmelková. Viac som čakal od pretekárov zo Štrby a Liptovského
Hrádku.“
Redakcia: „Aké šance dávaš
našim reprezentáciám v zahraničí?“
D.S.: „Verím, že na pretekoch v
Bavorsku (recipročná výmena športovcov Nemecka a Slovenska) budeme jednoznačne útočiť na medailové
pozície, no ani zo svetového škol-

spríjemniť si tých pár krátkych
chvíľ.
Žiaci z MŠ na Ružovej ulici si
pri tejto príležitosti pripravili krásny program, na ktorom sme sa
zúčastnili aj my, žiaci zo IV. B
triedy na Komenského ulici. Patrí
im naše poďakovanie, zvlášť pani
učiteľkám, ktoré s deťmi program
pripravili.
V hanbe sme nechceli ostať ani my a
preto sme pozvali deti
na krátke posedenie
pri stromčeku, kde
sme im zahrali krátke
divadielko a obdarovali ich malými darčekmi.
Žiaci IV. B triedy
na Komenského ul. a
tr. uč. Mgr. Slavomíra
Bafiová

HALOVÝ TURNAJ DORASTENCOV
V stredu 16. januára 2008 Školské športové stredisko pri
Združenej strednej škole (SPŠD) Spišská Nová Ves v spolupráci s
Futbalovým klubom Sp. N. Ves organizovali v športovej hale už 7.
ročník halového turnaja mladšieho dorastu o Pohár riaditeľa ZSŠ.
Len naše družstvo dostalo výnimku, že mohli hrať aj chlapci starší,
ktorí v týchto družstvách hrajú v kategórii starší dorast. Turnaja sa zúčastnili družstvá Tatran Prešov, FK Poprad, Smižany a Spišská Nová
Ves A a B družstvo. Hralo sa systémom každý s každým.
Výsledková listina turnaja:
SNV A - Poprad 7:6, SNV A - Prešov 6:4, SNV A - Smižany 6:8
(Balanean 3, Šomšák 2, Koky 2, Regrút), SNV A - SNV B 8:2, SNV
B - Poprad 6:2, SNV B - Prešov 5:5, SNV B - Smižany 2:4(Balanean,
Koky, Čech, Klučár), Smižany - Poprad 8:4(Klučár 2, Hagara, Kyseľ,
Rimbala, Balanean, Melega, Kolcun), Smižany - Prešov 8:1
(Balanean 3, Koky 2, Klučár, Kolcun, Kyseľ), Prešov - Poprad 5:6.
Konečné poradie:
1. Smižany 4 4
2. SNV A
4 3
3. SNV B
4 1
4. Poprad 4 1
5. Prešov 4 0

0
0
1
0
1

0
1
2
3
3

28:13
27:20
15:19
18:26
15:25

12
9
4
3
1
V.Š.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY

č. 68
o miestnych daniach a miestnom poplatku
Obecné zastupiteľstvo Smižany podľa zákona
NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, zákona č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a na základe §
6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa
uznieslo na tomto nariadení:
Článok 1
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozhodlo, že na
území obce sa budú vyberať tieto dane a miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie prístroje
f/ poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Článok 2
Daň za psa
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné
účely
b/ pes umiestnený v útulku zvierat
c/ pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím
d/ pes, ktorého vlastníkom je obec
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto
psa vlastní
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
5. Sadzba dane za psa je ročne:
a/ v rodinných domoch, chatách a záhradách
200,- Sk
b/ v činžovných domoch 1 600,- Sk
c/ v areáloch a objektoch právnických a fyzických osôb 1 000,- Sk
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti (vzor príloha č. 7 k
VZN č.68)
7. Obec vyrubí daň platobným výmerom.
8. Splatnosť:
a) Vyrubená daň je splatná do 30 dní odo
dňa vyhotovenia platobného výmeru, najskôr však do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
b) V ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia:
- daň do výšky 500,- Sk jednorázovo do
31. januára príslušného zdaňovacieho ob-

dobia.
- daň nad 500,-Sk je splatná v troch splátkach, a to prvá do 31.1., druhá splátka do
30.6., tretia do 30.9.
9. Ak daňová povinnosť zanikne (vzor príloha
č. 8 k VZN č.68) v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
10 . Od dane za psa sú oslobodení:
a/ dôchodcovia nad 70 rokov bývajúci v rodinných domoch. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba, ktorá nespĺňa podmienky
na oslobodenie.
b/ držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutí
c/ pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
Oslobodenie podľa písm. a/, b/ a c/ sa vzťahuje na držanie jedného psa.
11. Oslobodenie od dane za psa podľa ods.
10 musí vlastník psa alebo držiteľ psa uplatniť a
podmienky preukázať každoročne do 15. januára, resp. do 30 dní od nadobudnutia psa v priebehu kalendárneho roka.
Článok 3
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a podobne.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia,
námestie, chodník, trhovisko, parkovacie a odstavné plochy, obecná zeleň, všetky neknihované parcely v intraviláne obce tzn. sú to všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby
právo hospodárenia. V pochybnostiach je obec
oprávnená posúdiť a rozhodnúť, či ide o verejné
priestranstvo obce. Verejným priestranstvom
na účely tohto nariadenia nie sú pozemky,
ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
3. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu
usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa
na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.
4. Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z
verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo, alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej
osoby a jednak súvislé státie vozidlom /napr. mo-

torové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný
príves/ na tom istom mieste. Pre nákladné motorové vozidlá sú vyhradené na trvalé parkovanie priestory Poľnohospodárskeho
družstva Čingov v Smižanoch.
5. Daň platia právnické a fyzické osoby, ktoré
užívajú verejné priestranstvo na účely uvedené v
ods. 1.
6. Pre obec Smižany sa určujú nasledovné
sadzby dane za užívanie verejného priestranstva:
a/ za umiestnenie skládky stavebného materiálu, paliva a pod. je 1,- Sk za m2 a deň, počnúc
4. dňom uskladnenia. Osoba, ktorá vytvorí
skládku pevného materiálu na verejnom priestranstve je povinná do 3 dní požiadať obec o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva.
b/ za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
podnikanie /predajné stánky a pod./ v pásme:
I. 55,- Sk/m2/mesiac
II. 33,- Sk/m2/mesiac
- do pásma I. patria tieto ul. – Nám. M.
Pajdušáka, Za kaštieľom, Nálepkova, Tatranská,
Rázusova, Staničná, Smreková od križovatky s
ul. Tatranskou po ZŠ, Nová, Brúsnik, Nábrežná,
ul. P. Suržina a rekreačné oblasti v katastri obce
- do pásma II. patria všetky verejné priestranstvá na uliciach, ktoré nie sú uvedené v ods. 6
písm. c/.
c/ za umiestnenie novinového stánku s plochou do 10 m2 sa stanovuje paušálna mesačná
daň 550,- Sk. Za umiestnenie novinového stánku s plochou nad 10 m2 platia ustanovenia čl. 3,
ods. 6, písm. b.
d/ pre trhové stánky umiestnené na obecnom
trhovisku sú dane stanovené v Trhovom poriadku
e/ za trvalé parkovanie motorových vozidiel na
parkoviskách na ul. Nálepkovej, Za kaštieľom pri
blokoch V1 – V6 sa stanovuje mesačná paušálna daň vo výške:
- u osobných motorových vozidiel 50,- Sk
- u dodávkových motorových vozidiel 100 Sk
f/ trvalé parkovanie nákladných motorových
vozidiel, autobusov, vlekov a návesov na verejných priestranstvách a na ostatných plochách pri
bytových domoch je zakázané.
g/ za umiestnenie zábavných zariadení /lunaparky, kolotoče, strelnice a pod./ 6,- Sk za 1 m2
a deň
h/ Za užívanie verejného priestranstva pri chatách v rekreačnej oblasti Košiarny briežok a Čingov – 5,- Sk/m2/rok.
7. Zariadenia uvedené v čl. 3, odst. 1 môžu
byť umiestnené na verejnom priestranstve len na
základe povolenia vydaného Obcou Smižany.
8. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane v deň vzniku daňovej povinnosti (vzor príloha č. 1 k VZN č.68).
9. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
10. Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V prípadoch krátkodobého poskytnutia priestranstva na osobitné užívanie je daň splatná najneskôr v deň vzniku daňovej povin-

5

- ŠPZ automobilu, ak ním ubytovaný pricestonosti (takto určené krátkodobé užívanie veval
rejného priestranstva je 30 dní).
- dôvod nevybratia dane /podľa ods. 3/.
e/ Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu
11. Správca dane určuje, že daň nižšiu ako
dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
100,- Sk nebude vyrubovať ani vyberať.
alebo na Obecný úrad Smižany v lehote stanove12. Pri prekročení doby užívania verejného nej vo výzve.
8. Platiteľ dane je povinný si u správcu dane
priestranstva, na ktoré bolo užívanie verejného
priestranstve povolené, alebo pri užívaní verejné- vyzdvihnúť bloky na vyberanie dane za ubytovaho priestranstva bez povolenia správcu dane, nie, ktoré je povinný vyúčtovať správcovi dane
najneskôr do 31. 12. kalendárneho roka.
zvyšuje sa sadzba dane až na desaťnásobok.
9. Daň za ubytovanie uhradí platiteľ dane v ter13. Predĺženie doby užívania verejného priest- mínoch do 31. marca, do 30. júna, do 30. sepranstva, prípadne zmeny, je užívateľ povinný tembra a do 31. 12. kalendárneho roka správcooznámiť pred uplynutím ukončenia užívania verej- vi dane.
Daň je splatná nasledujúcim spôsobom:
ného priestranstva. Daňová povinnosť trvá až do
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
dňa ukončenia užívania verejného priestranstva.
- bezhotovostným prevodom na účet obce č.
14. Ak daňová povinnosť zanikne a da- 0101391098/0900
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, filiálňovník oznámi túto skutočnosť správcovi
dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej po- ka, Smižany
vinnosti, správca dane vráti pomernú časť
Článok 5
dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň
Daň za predajné automaty
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej le1. Predmetom dane za predajné automaty sú
hote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
prístroje a automaty /ďalej len „predajné automaty“/, ktoré po vložení príslušného množstva
Článok 4
mincí alebo bankoviek v tuzemskej, prípadne zaDaň za ubytovanie
hraničnej mene alebo platobnej karty, vydajú zá1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné kazníkovi vybratý tovar.
2. Daň platí fyzická a právnická osoba, ktorá
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje predajný automat prevádzkuje.
3. Daň sa neplatí za predajné automaty vydáosobitný predpis (§ 2 vyhl. Ministerstva hospovajúce:
dárstva SR č. 419/2001 Z.z.)
a/ výlučne cestovné lístky verejnej dopravy
b/ potraviny s výnimkou alkoholických nápojov
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom a tabakových výrobkov
c/ ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlidane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatvých pohlavných chorôb
né prechodné ubytovanie poskytuje.
4. Sadzba dane za predajné automaty je:
a/ za predajný automat obsahujúci v skladbe
3. Daň za ubytovanie neplatí:
a/ držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S /zdravotne ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru –
600,- Sk ročne
ťažko postihnutý so sprievodcom
b/ za predajný automat obsahujúci v skladbe
b/ osoba do 15 rokov veku
4. Sadzba dane za ubytovanie pre obec ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru Smižany činí 15,- Sk za osobu. Základom dane 1 200,- Sk ročne
c/ sadzba dane sa zvýši až na päťnásobok, ak
je počet prenocovaní.
5. Obec Smižany ako miestne príslušná obec skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové
vykonáva správu dane za ubytovanie v zariade- výrobky alebo alkoholické nápoje
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia preniach, ktoré sa nachádzajú na území obce
vádzkovania predajného automatu na verejnom
Smižany.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia po- priestranstve, v budovách a iných objektoch vidiskytovania odplatného prechodného ubytovania teľných a prístupných z verejného priestranstva v
obci. Daňová povinnosť zaniká dňom skončenia
fyzickej osobe v ubytovacom zariadení.
ich prevádzkovania.
7. Registračná povinnosť
6. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik
a/ Platiteľ dane je povinný registrovať sa u
správcu dane pred začatím poskytovania odplat- daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo
ného prechodného ubytovania (vzor príloha č. 2 dňa vzniku daňovej povinnosti.
7. Obec daň vyrubí platobným výmerom.
k VZN č.68).
b/ Platiteľ dane je povinný viesť písomne pre- Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
ukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb nadobudnutia právoplatnosti platobného
– knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je pla- výmeru.
8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je
titeľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane na registráciu do daň splatná bez vyrubenia:
- daň do výšky 3 000,- Sk jednorázovo do
15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Platiteľ dane je povinný predložiť každú ďalšiu knihu ubyto- 31. januára príslušného zdaňovacieho obvaných na registráciu pred uskutočnením prvého dobia.
- daň nad 3 000,- Sk je splatná v dvoch
zápisu.
c/ Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubyto- splátkach, a to prvá do 31.1., druhá splátka
vaných zvlášť pre každé zariadenie. Platiteľ dane do 30.6.,
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
je povinný zapísať ubytovaného do knihy ubytozdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočvaných pri nástupe na ubytovanie.
nosť oznámi správcovi dane najneskôr do 30
d/ Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného, dátum naro- dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
denia
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovné- dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti
ho pasu
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
- trvalý pobyt
zánik daňovej povinnosti neoznámil.
- dátum príchodu a odchodu
10. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý
- výška a dátum zaplatenej dane
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predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a/ názov firmy, resp. meno podnikateľa
b/ adresa
c/ dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
Článok 6
Daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti /ďalej
len „nevýherné hracie prístroje“/.
Na začatie a pokračovanie hry sa do nevýherných hracích prístrojov vkladajú mince alebo
bankovky v tuzemskej, prípadne v zahraničnej
mene alebo žetóny.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
4. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje
je 5 000,- Sk ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
5. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
6. Daňovník je povinný oznámiť písomne
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
7. Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň za nevýherné hracie prístroje je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
8. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.
Článok 7a
Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady / ďalej len poplatok/ sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt,
b/ fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt a je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha ( ďalej len „
nehnuteľnosť“),
c/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
d/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v ob-

ci trvalý a prechodný pobyt súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel
ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
4/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na
jeho základe
a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na
prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b/ je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c/ užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť,
ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
d/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo
užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje
len komunálne odpady alebo drobné stavebné
odpady.
5/ Poplatok od poplatníka v stanovenej výške
pre obec vyberá v súlade s písomným oznámením o určení zástupcu na vyberanie poplatku na
predpísanom tlačive (vzor podľa prílohy č. 3 VZN
č.68) a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v
spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
alebo správca súhlasí. Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti
štát, vyšší územný celok alebo obec / ďalej len „
platiteľ“/.
6/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7/ Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2
písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich v súlade s písomným oznámením o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka na predpísanom tlačive (vzor podľa prílohy č. 4 k VZN č.68). Za
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti,
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
8/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým
nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
Článok 7b
Sadzba poplatku
Sadzby poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce sú nasledovné:
A/ pre poplatníkov podľa čl. 7a, ods.2 písm.
a/ a b/:
- Rodinné domy
a/ 210,-Sk za osobu a rok, v prepočte 0,58
Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/. Platiteľ
poplatku je vlastníkom KUKA nádoby o objeme
110 l – ako protihodnotu za miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov,
- nádoby sú vyvážané na základe priloženého
žetónu - vývozný deň štvrtok nepárny týždeň

b/ 318,- Sk za osobu a rok, v prepočte 0,87
Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/ a za ďalšieho člena domácnosti 210,- Sk / v prípade, že
platiteľ poplatku má KUKA nádobu o objeme 110
l prenajatú od obce/ ako protihodnotu za miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov/,
c/ 132,- Sk za osobu a rok, v prepočte 0,36
Sk za osobu a deň pre poplatníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a pre osoby nad 70 rokov.
Platiteľ poplatku ako protihodnotu za
miestny poplatok obdrží 4 ks žetónov,
d/ v prípade, že poplatník vyprodukuje väčšie
množstvo odpadu a nebude mu postačovať minimálny pridelený počet žetónov, je povinný si zakúpiť ďalšie žetóny v cene 50,- Sk/ ks
e/ Poplatník za separovaný zber /sklo, plasty,
kovové obaly, papier, viacvrstvový komunálny
materiál – tetrapaky – za odovzdané 1 plné vrece/ obdrží 1 kupón. Po predložení 3 ks kupónov
mu bude bezplatne poskytnutý 1 žetón a to iba
v prípade, ak bude mať zaplatený celoročný poplatok.
- Bytové domy
Nádoby o objeme 1 100 l BOBR s pravidelným vývozom a počtom 104 vývozov za rok:
a/ 318,- Sk za osobu a rok, v prepočte 0,87
Sk za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov
uvedených v Článok 2, ods. 2 písm. a/ a b/, v cene je zohľadnený nájom za 1100 l BOBR nádobu
b) 132,- Sk za osobu a rok, v prepočte
0,36 Sk za osobu a deň pre poplatníkov,
ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a pre osoby
nad 70 rokov (v cene je zohľadnený nájom
za 1 100 l BOBR nádobu)

Článok 7d
Ohlásenie
1/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca
odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na
zánik poplatkovej povinnosti, ako aj skončenie
obdobia určeného obcou Smižany, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci Smižany na základe písomného ohlásenia * vzniku, * zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (vzor podľa prílohy č. 5 k
VZN č. 68) pre poplatníka - fyzickú osobu a (vzor
podľa prílohy č. 6 k VZN č. 68) pre poplatníka právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa čl. 7a, ods. 2 písm. b) alebo
písm. c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa čl. 7a, ods. 7,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku ,
spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku.
2/ Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3/ V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, obec vychádza z posledných známych údajov predložených poplatníkom.

- Rómska osada
Článok 7e
260,- Sk za osobu a rok, v prepočte 0,71 Sk
Vyrubenie poplatku
za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/ - v cene je
1/ Poplatok vyrubí obec Smižany platobným
zohľadnený nájom za 1100 l BOBR nádobu
výmerom do 15. marca príslušného kalendárneho roka. Pri vyrubovaní poplatku obec bude vyKošiarny briežok, Čingov
chádzať:
500,- Sk za obdobie od 1.4. – 31.10. pre poa/ u fyzických osôb, ktoré majú v obci trvalý
platníkov za nehnuteľnosť na území katastra ob- pobyt z údajov v evidencii obyvateľstva o trvalom
ce, ktorú užíva alebo je oprávnená užívať fyzická pobyte podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárosoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá neho roka,
v obci trvalý a prechodný pobyt / napr. rekreačb/ u fyzických osôb, uvedených v čl. 7a, ods.
ná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./, 2 písm. b) na základe ohlásenia
c/ u právnických osôb uvedených v čl. 7a,
Maša
ods. 2 písm. c) a podnikateľov uvedených v čl.
500,- Sk za rok pre poplatníkov za nehnute- 7a, ods. 2 písm. d) na základe údajov uvedených
ľnosť na území katastra obce, ktorú užíva alebo „ Ohlásenie * vzniku, * zániku poplatkovej povinje oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyu- nosti za komunálne odpady a drobné stavebné
žíva na podnikanie a nemá v obci trvalý a pre- odpady“.
chodný pobyt / napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady a pod./,
Článok 7f
Splatnosť poplatku
B/ pre poplatníkov podľa čl. 7a, ods. 2 písm.
c/ a d/
1/ Splatnosť poplatku u fyzických osôb uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. a) a b):
určená ako súčin sadzby poplatku za 1 l oda) splatnosť poplatku u fyzických osôb uvedepadu a objemu zbernej nádoby a počtu vývozov ných v čl. 7a, ods. 2 písm. a/ a b/
za kalendárny rok . Podľa typu zbernej nádoby a
- poplatok do výšky 500,- Sk je splatný do
frekvencie vývozu je ročná sadzba poplatku ur- 31.3. bežného roka
čená podľa Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodb/ poplatok nad 500,- Sk je splatný v štyroch
ňovaní komunálneho odpadu z obce s firmou splátkach, a to prvá do 31.3., druhá splátka do
Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves.
30.6., tretia do 30.9., štvrtá do 30.11. bežného
roka.
Článok 7c
2/ Splatnosť poplatku u právnických osôb
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. c/ a podnikateľov uvedených v čl. 7a, ods. 2 písm. d / :
1/ Poplatková povinnosť vzniká a zaniká.
a/ poplatok do výšky 5.000,- Sk je splatný do
a/ dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo 31.3. bežného roka,
dňom odhlásenia z trvalého pobytu na území obb/ poplatok nad 5.000,- Sk je splatný v štyce,
roch splátkach, a to prvá do 31.3., druhá do
b/ dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť, ale- 30.6., tretia do 30.9, štvrtá do 30.11. bežného
bo dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosť. roka.
3/ Poplatník zaplatí obci poplatok

7

- v hotovosti priamo do pokladne obce,
- bezhotovostným prevodom na účet obce,
- poštovou poukážkou.
4/ Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj
vtedy, ak je vyšší ako je uvedené čl. 7f , ods. 2
písm. b/. Poplatníci sú povinní uhradiť vyrubený
poplatok bezhotovostne alebo poštovým peňažným poukazom na účet obce uvedený v
platobnom výmere alebo v pokladni obecného úradu.
Článok 7g
Spôsob vyrubovania poplatku
a/ U fyzických osôb uvedených v čl. 7a, ods.
2 písm. a/ a b/, poplatok bude vyrubený za všetkých členov domácnosti jedným platobným výmerom, na ktorom budú uvedené mená poplatníkov. Výška poplatku za osobu sa bude rovnať súčinu sadzby poplatku za osobu a kalendárny deň
a počtu kalendárnych dni v roku . Výšku vyrubeného poplatku obec upraví v priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej
povinnosti. Z titulu zmien v trvalom pobyte v rámci obce nebudú vykonávané prepočty ročného
poplatku.
Pri vyrubovaní poplatku výsledná suma u každej fyzickej osoby bude zaokrúhľovaná na celé
koruny smerom nahor.
b/ U právnických osôb uvedených v čl. 7a,
ods.2 písm. c/ a podnikateľov uvedených v čl.
7a, ods. 2 písm. d/ bude poplatok vyrubený na
základe „Ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Výšku vyrubeného poplatku obec upraví v
priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti.
Článok 7h
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Obec odpustí poplatok na základe žiadosti a doloženia dokladov:
a/ ak sa fyzická osoba dlhodobo zdržiava
v zahraničí / t.j. minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov/ a túto skutočnosť preukáže
potrebnými dokladmi – úradné potvrdenie o pobyte / napr. potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva, povolenie k pobytu , potvrdenie agentúry,
pracovné povolenie a pod./
b/ ak je fyzická osoba vo výkone trestu a túto
skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi , –
rozhodnutie o výkone trestu,
c/ ak sa fyzická osoba, mimo študentov a pracujúcich, zdržiava počas roka mimo obce a
túto skutočnosť preukáže potrebnými dokladmi – potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci,
d/ ak je fyzická osoba prihlásená k trvalému
pobytu, jej skutočný pobyt nie je známy,
potrebné doklady – čestné prehlásenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese,
e/ ak fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca
mimo miesta trvalého pobytu/ ústavy, kňazi a ich
rodinní príslušníci, rehoľné sestry/ preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie o umiestnení,
f/ ak fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca
v sociálnych zariadeniach / domovy dôchodcov,
zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod./
preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie o umiestnení.
Poplatok obec odpustí, podľa ods. 1 písm. a/
a f/ za tie kalendárne dni, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v obci nezdržiava.
2/ Obec zníži ročný poplatok z 210,- Sk na
105,- Sk a z 318,- Sk na 160,- Sk u obyvateľov v
rodinných domoch na základe žiadosti a dolože-
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nia dokladov.:
a/ ak fyzická osoba je študentom na území SR
a preukáže túto skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
b/ ak fyzická osoba je pracujúcim na území SR bez možnosti denného návratu do
miesta trvalého bydliska a preukáže túto
skutočnosť potrebnými dokladmi – potvrdenie
o pobyte (ubytovaní) a potvrdenie o zamestnaní.
3/ Obec zníži poplatok:
a) bez žiadosti osobe - poplatníkovi, ktorý
v sledovanom období dosiahne 70 rokov veku na základe údajov z evidencie obyvateľstva na sumu 132,- Sk
b) na základe žiadosti, ak je poplatník fyzickou osobou s preukazom ZŤP a preukáže
túto skutočnosť potrebnými dokladmi - preukaz ZŤP, ktorý bol platný k 1. 1., príslušného kalendárneho roka – na sumu 132,- Sk
c) na základe žiadosti poplatníkovi ak je
fyzickou osobou – študentom mimo územia
SR a preukáže túto skutočnosť potrebnými
dokladmi – výkaz o štúdiu a pod. – na sumu
63,- Sk
4/ Zníženie alebo odpustenie poplatku z
dôvodov iných ako v ods. 1, 2, a 3 bude posudzované individuálne na základe žiadosti.
Odpustenie alebo zníženie poplatku obec priznáva na základe písomnej žiadosti podanej u správcu dane do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne.

Článok 8
Sankcie
1/ Ak si daňovník alebo poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť, resp. neohlási vznik alebo
zánik daňovej alebo poplatkovej povinnosti v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca
dane uloží pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi vo výške 2.000,-Sk, ak
ide o fyzickú osobu – občana uloží sa pokuta vo výške 200,- Sk.
2/ Ak si daňovník alebo poplatník neplní
finančnú povinnosť podľa tohto nariadenia,
správca daní a poplatku uplatní sankčný úrok v
zmysle § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov.
Článok 9
Spoločné ustanovenia
1/ Miestny poplatok nemožno vyrubiť po uplynutí piatich rokov od konca kalendárneho roka, v
ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá
je predmetom miestneho poplatku.
2/ Miestny poplatok je možné vyrubiť najneskôr do desiatich rokov od konca roka,
v ktorom vznikla povinnosť podať ohlásenie
k poplatku v súlade s § 45 zákona
č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
3/ V súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v § 23b ods.5 sa
vykoná zverejnenie neplatičov miestnych daní a
miestneho poplatku na úradnej tabuli obce
Smižany a v Smižianskom hlásniku u fyzických
osôb od 5.000,-Sk a u právnických osôb od
50.000,-Sk.
4/ Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak,
postupuje sa vo veciach miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
podľa zákona č. 511/1992 Zb.o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a
doplnkov.
6/ Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku
a oznamovacia povinnosť vznikne do 31.
12. 2007, postupuje sa podľa predpisov
účinných do 30. novembra 2007.

5/ V príslušnom roku odpustí obec poplatok u novonarodených detí v plnej sume.
6/ V prípadoch, že poplatník predložil v sledovanom roku obecnému úradu doklady preukazujúce opodstatnenosť zníženia alebo odpustenia
poplatku, tieto doklady môžu byť podkladom
pre zníženie alebo odpustenie poplatku i v nasledujúcom roku, ak dostatočne preukazujú
skutočnosti pre zníženie alebo odpustenie
poplatku.
V prípade, ak občan má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku.
Zníženie alebo odpustenie poplatku sa nevzťahuje na rekreačné chaty, chalupy a záhradné domy,
ktoré sa nachádzajú v rekreačnej oblasti Maša,
Článok 10
Košiarny briežok a Čingov.
Záverečné ustanovenia
Správca poplatku môže vykonať kontrolu pravdivosti nahlásených údajov a v prípade zistenia
1. Správu miestnych daní a poplatkov vykonáuvedenia nepravdivých údajov zruší už poskytnutú úľavu u poplatku a uplatní sankčný postih po- va Obec Smižany.
2. Daň, splátka a pomerná časť dane podľa
dľa príslušných právnych predpisov.
Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tohto nariadenia a poplatok sa zaokrúhľujú na cetvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok lé koruny nahor.
3. Miestne dane možno platiť:
znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa čl. 7c alebo
- prevodom na účet
môže poplatok odpustiť.
- poštovou poukážkou
- v pokladni obecného úradu Smižany.
Článok 7ch
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto naVrátenie poplatku
riadenia vykonávajú zamestnanci oddelenia fiAk poplatník uhradil obci Smižany vyšší popla- nančného a správy daní.
tok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poČlánok 11
platníkovi vráti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne
poplatková povinnosť poplatníka, ktorému 1. 2008 a bude zverejnené vyvesením na obecbol poplatok vyrubený platobným výmerom, nej úradnej tabuli. Zároveň sa zrušuje:
je obec povinná vrátiť pomernú časť po- Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2006 o
platku rozhodnutím do 30 dní odo dňa do- miestnych daniach a miestnom poplatku zo dňa
ručenia dodatočného platobného výmeru a- 30. 11. 2006
lebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najSmižany, dňa 13. 12. 2007
neskôr však do 60 dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uIng. Michal Kotrady
hradený. Obec Smižany nie je povinná vrátiť
starosta obce
preplatok nižší ako 100,-Sk.

TJ bilancovala rok 2007
Dňa 27. januára na ihrisku v Best clube sa uskutočnila výročná členská schôdza TJ Slovan
Smižany. Po úvodnom privítaní si členova minútou
ticha uctili pamiatku na Alberta Mangeru, bývalého
prvoligového hráča VSS Košice a Františka
Bryndzu, bývalého aktívneho hráča a člena TJ.
Následne bol jednohlasne schválený program. Po
zvolení komisií a overovateľov zápisnice boli skontrolované úlohy z poslednej schôdze.
Výročnú správu o činnosti TJ za rok 2007 predniesol prezident TJ Ing. Michal Kotrady.
Deväťčlenný výbor zasadal celkovo 20 – krát,
avšak účasť členov bola diskutabilná. Upozornil,
že je zbytočné voliť členov výboru, ktorí sa neunúvajú prísť ani na členskú schôdzu, alebo takých,
ktorí nejavia záujem o prácu vo výbore.
Poukázal na nesplnenie úlohy, ktorá bola prijatá
na členskej schôdzi začiatkom minulého roku a
tou bolo udržať IV. ligu JUH. Po odchode niektorých stabilných hráčov vrátili sa naši kmeňoví hráči
z nižších súťaží a nastala výmena trénera.
Namiesto Ing. Štefana Švaňu prišiel Anton Danko.
Slabá tréningová morálka, nedisciplinovanosť starších hráčov, zbytočné vylúčenia mali za následok,
že mužstvo v jednej časti získalo iba 3 body za tri
remízy a skončilo beznádejne posledné s 20 bodmi. Najslabší útok, najslabšia obrana a Smižany po
roku sa znovu vrátili do V. ligy skupina Juhozápad.
Väčšiu radosť nám robili mládežnícke kolektívy,
kde dorastenci pod vedením Viliama Štraucha
obsadili 6. miesto v IV. lige skupina B a v II. lige
skupina C starší žiaci ( tréner Viliam Štrauch) skončili na 3. mieste a mladší žiaci ( tréner Dušan
Dlugoš) na peknom 2. mieste.

Nová sezóna v V. lige skupina Juhozápad zatiaľ
pre fanúšikov veľa radosti nepriniesla. Mužstvo sa
so začiatku nevedelo uchytiť, starší hráči sa dopúšťali predchádzajúcich chýb a mladí hráči nedokázali ešte prevziať zodpovednosť na svoje plecia.
Pod vedením hrajúceho trénera Rastislava
Labanca sú po 13. kolách na 12. mieste s jedenástimi bodmi. Napriek nelichotivému postaveniu má
mladé mužstvo všetky predpoklady napredovať a
pohybovať sa minimálne v strede tabuľky.
Veľkú radosť nám robia dorastenci, ktorí sú na
1. mieste s 29 bodmi. Podľa vyjadrenia odbornej
verejnosti máme najlepšie mužstvo v tejto vekovej
kategórii. Starší žiaci v polovici sezóny sú na 12.
mieste a mladší žiaci na 7. mieste.
V roku 2007 sa splnil sen mnohých futbalových
generácií Smižian, keď v septembri za účasti poslankyne NR SR Mgr. Ley Grečkovej a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR Mgr. Bibiány
Obrimčákovej bola slávnostne otvorená tribúna
pre 300 divákov. V tom čase sme si pripomenuli
75. výročie založenia TJ, ktoré sa konalo počas
dvoch dní pod záštitou poslankyne NR. Bola vydaná publikácia k tomuto výročiu. V 75-ročnej histórii pôsobili oddiely futbalový, hokejový, horolezecký, stolnotenisový, šachový a krátku dobu aj jazdecký. Vo vedení sa vystriedalo mnoho funkcionárov a dres TJ obliekli stovky hráčov. Niektorí sa
nezmazateľne zapísali do dejín, iní sa krátko mihli
a ostali bezmenní.
Všetkým patrí naše poďakovanie, pretože tvorili
mozaiku športového života Smižian, budovali ho v
čase úspechu i neúspechu.
V ďalšom bode ekonómka TJ Terézia

Schmidtová predniesla správu o hospodárení TJ,
kde príjmy za uplynulý rok boli vo výške 973
177,22 Sk a výdavky vo výške 957 583,93 Sk.
Revízna komisia po kontrole hospodárenia a prednesení správy doporučila členskej základní schváliť revíznu správu.
Plán hlavných úloh na rok 2008 si stanovil udržať IV. ligu v súťaži dospelých a popredné umiestnenie v kategórii dorastencov.
Rozpočet na rok 2008 bol schválený v príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný vo výške
1 337 000,- Sk.
Nasledovala diskusia, kde členovia poukázali
na chyby, ktorých je potrebné sa v budúcnosti
vyvarovať. V závere boli schválené uznesenia
z členskej schôdze.
TJ ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na
činnosti v roku 2007, hráčom, trénerom, sponzorom, Obci Smižany, ZŠ na ul. Komenského a podnikateľským subjektom NOVES OKNÁ s.r.o.,
HERBA DRUG s.r.o., NDH MARKET s.r.o., PD
Čingov, Pekáreň Čingov Smižany s.r.o., LUANA
s.r.o., Vk stav s.r.o., ŠIRILA a.s., Reštaurácia
Stefani, AUTOSLUŽBY – Palušák a DOLUX s.r.o.
Ďakujeme hlavne Obci Smižany a poslancom
obecného zastupiteľstva za výstavbu tribúny, vydanú publikáciu, pomoc pri organizácii osláv a za dotácie na jednotlivé športy.
Želáme hráčom i trénerom úspechy na športových kolbištiach, fanúšikom radosť z dobrej hry,
aby sme mohli o rok radostnejšie bilancovať
dosiahnuté výsledky.
výbor TJ

Z HISTÓRIE TJ – XIII. ČASŤ
Turistika, ktorá je prístupná všetkým
vekovým kategóriám v každom ročnom
období s možnosťou voľby náročnosti podľa vlastnej kondície. Je to šport relaxačný, ale aj výkonnostný.
V roku 1975 pri TJ Slovan Smižany Jozef
Juraška a Peter Frankovič založili turistický oddiel pod záštitou ČSZTV. Ako 15-roční oslovovali
občanov obce Smižany, ktorí sa v tom čase
venovali turistike, aby sa zaregistrovali v oddiele.
V prvom roku mal oddiel už 25 registrovaných
členov rôznej vekovej skupiny. Prvé roky boli v
znamení poznávania ČSSR. Na spoločných podujatiach boli zdolávané hlavne hrebene Nízkych
Tatier, Malej a Veľkej Fatry a výstupy vo
Vysokých Tatrách. Svojou aktívnou činnosťou
bol oddiel po troch rokoch činnosti vyhodnotený
ako jeden z najlepších v rámci okresu. V rámci
Československa sa zviditeľnil organizovaním
zimných prechodov a zimným táborením. Mladý
oddiel mal vzor v tom čase vo svetovej špičke –
Michal Orolín, Ľudo Záhoranský, Juraj Vajcinger,
Gejza Hak a ďalší.
Keďže o činnosť oddielu prejavili žiaci základnej školy, bola oslovená p. učiteľka
Rutkayová zo ZDŠ kpt. J. Nálepku. Ujala sa tejto
náročnej práce a dlhé roky sa venovala mládežníckemu turistickému oddielu. Ten Smižany
úspešne reprezentoval na sústredeniach a pretekoch, organizovaných v rámci republiky.
Činnosť časom upadala pre nedostatok
financií vyčlenených TJ na turistický oddiel. Bolo
na veľkú škodu, keď úspešné reprezentačné
družstvo nemalo ani na cestovné na postupové
majstrovstvá republiky. Turistický oddiel preto
všetky prostriedky odovzdal turistickému oddielu mládeže, aby sa mohli mladí prezentovať a súťažiť.
V osemdesiatych rokoch, po rokoch spoznávania krás našej vlasti, začali členovia cestovať
do vtedy prístupných krajín. Takto si doniesli ne-

nými úspechmi: Himaláje – Mera Pick (6
654m), Allen Pick (6 195m), Annapurna
(8 091m), Makalu (8 463m), Južná
Amerika - Aconcagua (6 998m), Ojos del
Salado (6 885m), Mont Cuerno (5
520m), ďalej Alpy, Kaukaz, Pamír. Na prvovýstupoch sa oddiel zapísal aj do histórie slovenského
a aj svetového horolezectva.
Medzi priekopníkov smižianskeho horolezectva patria už starší členovia Milan Suranovský a
Vladimír Tompoš. Znamenité úspechy vykazuje
Peter Frankovič, ktorý posúva HEK Slovenský raj
medzi medzinárodné organizácie a kluby. Svojou
účasťou na medzinárodných výpravách zviditeľnil obec Smižany. Oddiel svoje úspechy prezentoval na fotovýstavách, filmových súťažiach a
prednáškach, spojených s premietaním diapozitívov.
Aj mládež sa v súčasnosti úspešne prezentuje na súťažiach v skalolezectve v rámci SR.
Mohli by dokázať viac, keby sa im na prípravu a
činnosť vytvorili lepšie podmienky.
Použitá literatúra: Kronika obce, M. K.

Horolezectvo
zabudnuteľné zážitky z pohorí Rila, Pirin, Retezat,
Fagaraš, Kaukaz. Oddiel sa vyznamenal aj pri
organizácii celoslovenských zrazov turistov, za
čo bol ocenený Ďakovným listom ústredného
orgánu ČSZTV .
Revolúcia aj turistom otvorila cestu spoznávania, keď boli organizované výpravy do Álp a
Pyrenejí. Boli pokorené vrcholy Materhorn
(4410m), Mont Blanc (4 807m), Piko de Anneto
(3 800m), Vignemal (3 600m) a ďalšie vrcholy,
ktoré dovtedy obdivovali len z kníh a fotografií.
V nemom úžase, s malou dušou a veľkým rešpektom stáli prvýkrát pod najvyššou horou
Európy. 27 dní výstupov a zostupov úspešne vyvrcholilo výstupom siedmich členov oddielu na
najvyššiu horu Európy v roku 1990.
Ani tieto úspechy nepresvedčili vedenie TJ a
k zlepšeniu financovania turistického oddielu nedošlo. Nezhody a nedostatok finančných zdrojov
spôsobili rozpad turistického oddielu. Mládež pre neúčasť vypadla zo súťaží a sústredení.
V roku 1998 bol založený Horolezecko-expedičný klub Slovenský raj ako
samostatný právny subjekt
registrovaný na Ministerstve vnútra SR. V súčasnosti má 12 registrovaných
členov starších ako 18 rokov, keďže je to rizikový
šport.
Za obdobie deviatich
rokov bol klub aktívny a
môže sa prezentovať v
športovom svete význam-
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Spomienky
Dňa 25. 02. 2008 si s vďakou a
láskou pripomenieme 1. výročie
úmrtia našej mamky, starej
mamky Márii Šubovej rod.
Hudáčovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu. S
láskou a úctou spomínajú dcéra
Oľga a syn Marián s rodinami.
Dňa 17. 02. 2008 si pripomenieme 5. výročie úmrtia sestry a
švagrinej Heleny Puškárovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku v modlitbách. „S úctou na Teba spomínajú sestry s rod. a bratia s rod.,
syn s rodinou.
„Mama, už niet domova, už niet kam ísť, len k hrobu Tvojmu prísť a kytičku Ti položiť, so slzami
v očiach odísť. Chýbaš nám,
mama.“
Dňa 05. 02. 2008 10 rokov od
smrti našej mamky Pavliny
Slivkovej. S láskou spomínajú
dcéry s rodinami a syn Ján s rodinou. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo- mienku.
Ako tíško žila, tak tíško odišla, Terézia
Harabinová rod. Zeleňáková. Narodila sa v
Smižanoch, žila v Tatranskej Lomnici. Umrela 15.
02. 2007. Nestačili sme sa s ňou ani rozlúčiť. Ale
budeme ju stále nosiť v našich srdciach. Vy, ktorí
ste ju poznali a mali radi, venujte
jej pri spomienke tichú modlitbu. So žiaľom a smútkom v srdci
na ňu spomínajú manžel Michal,
syn Michal, brat Štefan, sestry
Mariana, Katka, Regina, Agnesa,
švagriná, švagor, netere, synovci
a celá smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

INZERCIA

V mesiaci december naše rady opustili
Rudolf Fabián
1956
Eva Franková
2000
Zdeněk Hrubý
1951
Marek Kotlár
1990
Albert Mangera
1932
Mária Novotná
1929

• Ján Bendík – BENESPORT, výroba odevov pre šport a voľný čas,
príjme do pracovného pomeru krajčírky
s nástupom ihneď.
Tel. č.: 053/4298532, 4298533
e-mail: vyroba benesport.sk

V mesiaci december naše rady rozšírili
Marián Čonka
Sabina Gabčová
Jakub Rigo
Katarína Ženčuchová

• Požičovňa prívesných vozíkov a turbosolárium,
Nám. M. Pajdušáka 25, Smižany
Tel. č.: 0907 500 707, 0903 522 022

V mesiaci február budeme blahoželať
Mária Čeppová
87
Mária Tompošová
86
Emília Dzurická
85
Pavlína Šubová
84
Katarína Stadtherová
83
Mária Fabinyová
82
Helena Ondrová
80
Božena Šubová
75
Daniela Pechová
75
Ing. Jozef Sitko
75
Adam Koky
70
Justína Franková
65
Milan Klein
65
Ľudmila Šutaková
60
Ľudmila Bryndzová
60
Pavlína Holubová
60
Karol Slávik
60
Dušan Baďo
60
Najstarší občania
Veronika Stančaková
Anton Vaško
Jozef Hadušovský

r. 2007 počet občanov - 8397
Narodení
Zosnulí

91
38

Sobáše
Rozvody

59
19

Prisťahovaní
Odsťahovaní

292
389

Priemerný vek
33 rokov
V obci máme 1280 obývaných rodinných
domov

Po ďa kova n i e
„Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť,
láska smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále
žiť.
Ten kto Ťa poznal, si spomenie, ten kto Ťa mal rád
nezabudne.“
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 17. 12. 2007 rozlúčiť s mojim manželom, otcom, dedkom Albertom
Mangerom.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. starostovi Ing.
Michalovi Kotradymu.
S láskou spomínajú manželka a synovia Albert a
Marián.

• Súkromná licencovaná pôrodná asistentka v Sp. Novej Vsi a okolí poskytuje od
1.11.2007 zdravotnú starostlivosť.
Komplex činností:
1. predkoncepčná edukačná činnosť
2. kompletná psychofyzická príprava
3. príprava sprevádzajúcej osoby, exkurzia na pôr. odd. SNV
4. sledovanie stavu rodičky a plodu v tehotenstve
5. sprevádzanie pri pôrode na pôr. odd.
6. poradenstvo v šestonedelí, cvičenie
pre dojčiace mamičky
7. gymnastika tehotných a po pôrode - v
skupinách
8. možnosť individuálnej starostlivosti
Kontakt:
Bc. Furmanová Anastázia, pôr. asistentka
mob.0907 025 298, tel.053/44 34562
e-mail. por.asist@gmail.com
• Predávam lesný včelí med za výhodnú cenu.
Ladislav Zeleňák, Hviezdoslavova 37,
Smižany
Tel. č.: 053/44 34 207
Mob. č. 0908 338 513
• Naučím – doučím nemecký jazyk
Kontakt: 0910 259 943
• Vezmem do dlhodobého prenájmu samostatnú garáž alebo garáž v rodinnom dome v obci Smižany.
Kontakt: 0908 854 985
0907 928 229
• Predaj kožiek 1.3.2008 v čase 10.30 –
10.45 pri Pálenici v Smižanoch.
• Kúpim v obci Smižany pozemok na výstavbu rodinného domu – cca 600 m2
prípadne starší rodinný dom.
Kontakt : 0907 977 550
– volať po 16.00 hod.
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