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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Decembrové zasadnutie obecného zastupiteľobecného zastupiteľstva.
stva tak ako každý rok aj teraz malo na prograNa prvý pohľad to vyzerá všetko jednoducho,
me dôležité dokumenty pre chod obce a prácu
ale sú za tým nespočetné hodiny mravenčej
obecného úradu na nasledujúci rok. Jedným
práce na príprave samotného stavebného proz najdôležitejších je rozpočet obce, ktoréjektu, konzultácie s architektmi a potom prípramu sa zvykne hovoriť základný zákon na rok
va a podanie žiadosti. Nás môže tešiť, že táto
2010. Je alfou a omegou činnosti samosprávy.
práca postupne prináša ovocie. Napriek ťažPoslanci ho jednohlasne schválili ako vyrovkému finančnému roku môžeme s trochou opnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške
timizmu hľadieť do budúcnosti.
5 365 241,48 Eur. (Nech si namáham pamäť
Do nového roku 2010 želám našej obci ďalšie
akokoľvek, neviem si spomenúť, kedy naponapredovanie, občanom to povestné zdravie
sledy bol jednohlasne schválený, čo svedčí
a šťastie, aby sme sa dokázali tešiť z maličo jeho kvalitnej pripravenosti.)
kostí, ktoré nám každodenný život prináša
Viackrát na rôznych fórach bolo konštatované,
a svojou radosťou a láskou nezabudli obdarože rok 2010 bude pre samosprávy veľmi ťažvať najbližších.
ký, pretože sa v príjmoch odrazí kríza predcháIng. Michal Kotrady
dzajúceho roka. S týmto negatívom sme sa
starosta obce
museli vysporiadať aj my a nastaviť rozpočet
tak, aby sme zvládli bežný chod obce, ale zároveň pokračovali v jej ďalšom rozvoji. Veľkým
prínosom je úspech podaného projektu na revitalizáciu centra obce z európskych fondov.
Niektoré aktivity už máme zrealizované, budú
obci refundované a preto sme tieto finančné
prostriedky mohli zahrnúť do výdavkovej časti rozpočtu na iné investície. V budúcom roku centrum obce s priľahlými ulicami bude
dotvorené cestami, chodníkmi, lávkami, zeleňou a mobiliárom, čím sa zvýši atraktivita obce
a v neposlednom rade bezpečnosť občanov
a návštevníkov.
Podaná žiadosť na rekonštrukciu kaštieľa o finančný
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PRIBUDNE K DOPOSIAĽ ZÍSKANÝM EXTERNÝM FINANČNÝM ZDROJOM OBCE ĎALŠÍCH 44 TIS.
EUR?
Vďaka kamerám policajti zlodejov chytili
Nechávať si nezabezpečené bicykle na chodbe pred bytom sa nemusí vyplatiť. Na vlastnej koži sa
o tom presvedčil aj jeden Smižanec. Z večera do rána mu zlodeji spred bytu ukradli dva bicykle. Išlo
o horský a trekingový bicykel. Našťastie sa však, vďaka kamerám a rýchlemu zásahu Obecnej polície
(OP) v Smižanoch, jeden bicykel našiel. Polícia zlodejov prichytila a bicykel odovzdala majiteľovi.
Zdroj: korzar.sme.sk
(Pozn.: jedná sa o kamery inštalované v bytovom dome)
Na základe štatistickej analýzy výsledkov po zavedení
kamerového systému v mestách a obciach je zrejmé,
že zriadenie bezpečnostného kamerového systému sa
nepochybne stáva jedným z účinných nástrojov dosiahnutia zvýšenia bezpečnosti. Tento aspekt, ako aj analýza, počet a charakter zákrokov obecnej polície sa stali
východiskom pre identifikovanie potrieb a z toho vyplývajúcich technických požiadaviek na realizáciu kamerového systému v obci Smižany.
30. 11. 2009 podala Obec Smižany žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na realizáciu
projektu „Kamerový dohľadový systém ako nástroj
prevencie kriminality v obci Smižany“. Projekt, za-

meraný na situačnú prevenciu, bol predkladaný na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
Celkové náklady projektu sú vo výške 58 656,29 EUR,
z čoho oprávnené náklady činia 54 943,49 EUR.
Dotácia sa žiada na 80 % oprávnených nákladov
– 43 954,79 EUR.
Obsahom projektu je zavedenie kamerového systému
v obci. Systém bude pozostávať z centrálneho serveru,
umiestneného v objekte OP, ktorý umožní kompletné
ukladanie udalostí zaznamenaných kamerami. Tie budú
inštalované na vytypovaných miestach v obci. Jedná sa
o 6 otočných kamier a 15 statických kamier. Vzhľadom
na jestvujúce pokrytie väčšiny ulíc Smižian optickou
alebo opticko-metalickou sieťou bude prenos zabez-

pečovaný prenajatým dátovým okruhom, ktorý umožňuje maximálne dostupnú kvalitu prenosu. Systém bude napojený na vysokorýchlostný internet. Server bude
zabezpečovať ukladanie a triedenie dát nasnímaných
kamerovým systémom. Software je škálovateľný až na
64 kamier, čo umožní v budúcich rokoch rozšírenie sledovaných oblastí. Systém bude umožňovať sledovanie
živého diania v sledovaných oblastiach a ovládanie uhla
pohľadu kamier obslužným personálom. Toto pracovisko bude zriadené vo forme chránenej dielne s predpokladaným počtom 4 pracovníkov zaradených do projektu v spolupráci s UPSVaR v Spišskej Novej Vsi.
Realizáciou projektu očakávame prínos v poklese počtu protispoločenských konaní (priestupky a trestné činy
páchané hlavne na verejných priestranstvách – uličná
kriminalita); v zvýšení efektívnosti policajných zásahov
a zákrokov, operatívnosti a progresivity OP; v úspore času príslušníkov OP a vo vytvorení kvalitnejších podmienok pre plnenie úloh OP.
Vyhodnotenie žiadosti o dotáciu sa predpokladá začiatkom budúceho roka. O výsledku hodnotenia budeme
verejnosť informovať.
Ing. Zuzana Zimmermannová
odd. školstva, rozvoja a CR

22. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V piatok 11. 12. 2009 o 15.00 hod. sa zišlo obecné
zastupiteľstvo na svojom plánovanom zasadaní, ktoré otvoril a viedol starosta obce. Po voľbe návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
starosta informoval prítomných o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ. V ďalšom bode boli
poslanci informovaní o aktivitách a prácach v obci.
Podarilo sa nám získať finančnú dotáciu v rámci programu „Regenerácia sídel“ vo výške takmer
1 mil. Eur na rekonštrukciu námestia a priľahlých
ulíc. Obec žiadala o finančnú dotáciu na rekonštrukciu a prístavbu základnej umeleckej školy a taktiež
na rekonštrukciu kaštieľa. Ďalším bodom programu
bol prehľad čerpania rozpočtu obce za III. štvrťrok
2009. Rozpočtovým opatrením č. 12 bolo schválené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
s úpravou rozpočtu tak, že v podpoložke 312001 –
transfér na voľby sa zvýšili príjmy o 4 225,83 Eur
a na podpoložke rozpočtu 0160 – všeobecné verejné služby – výdavky na voľby do samosprávnych
krajov boli zvýšené výdavky o sumu 4 225,83 Eur.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 13 – viazanie rozpočtovaných výdavkov pri znížení účelových príjmov podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona
č. 583/2004 Z. z. a rozpočtové opatrenie č. 14 –
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príj-

my podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
Z. z. Dodatkom č. 1 k VZN č. 82 o dani z nehnuteľností na území obce Smižany, kde v rámci VZN
sa hodnoty uvádzané v Sk menili na Eurá a upravili sadzby daní a poplatkov v jednotlivých bodoch
so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Plné
znenie VZN bude zverejnené na internetovej stránke obce, v informačných tabuliach alebo na obecnom úrade. Tým istým spôsobom bolo upravené
VZN č. 83 o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Schválením VZN č. 86 boli prijaté pravidlá o určení výšky a účelu použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany, ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.
Po prejednaniach v komisiách obecného zastupiteľstva, na zasadnutiach obecnej rady, po stanoviskách
hlavnej kontrolórky obce a predsedu finančnej komisie obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na
rok 2010 podľa položiek v príjmovej a výdavkovej
časti vo výške 5 365 241,48 Eur ako vyrovnaný.
V rámci programu – stavebné pozemky – OZ schválilo predaje a dodatočné vysporiadanie pozemkov pri
chatách v lokalite Košiarny briežok a taktiež schválilo prevod vlastníctva jedného pozemku v rómskej

osade.
Ďalším bodom bolo schvaľovanie Dodatku č. 6
k Platovému poriadku odmeňovania zamestnancov obce. Zaradenie zamestnancov je spracované
v zmysle nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce
vo verejnom záujme č. 341/2004 Z. z. a prílohy
č. 2 zaradenia zamestnancov obce do platových
tried na základe požadovaných kvalifikačných predpokladov a pracovnej činnosti.
V bode Vyradenie majetku obce schválilo OZ vyradenie neupotrebiteľného alebo poškodeného majetku na základe doporučenia vyraďovacej komisie
ZŠ Komenského k 31. 12. 2009 v celkovej hodnote
8 184,86 Eur a taktiež opotrebovaného, poškodeného a neupotrebiteľného majetku drobného dlhodobého majetku obce v celkovej hodnote 4 621,19 Eur
k 31. 12. 2009.
V závere poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2010.
Po diskusii, v ktorej odzneli požiadavky ohľadne prác
a udržiavania čistoty obce, starosta poďakoval poslancom za spoluprácu a aktívny prístup k riešeniu
problémov v obci, zaželal všetkým príjemné sviatky
a zasadnutie ukončil.
Ing. Miroslav Malina
prednosta úradu

POZVÁNKA
Obecný úrad a ZO SZPB v Smižanoch
vás pozývajú na celoobecnú spomienku,
ktorá sa pri príležitosti 65. výr. oslobodenia obce uskutoční v utorok 26. januára
2010 o 16.00 hod. pri pamätnej tabuli
pred Kultúrnym domom v Smižanoch.
Program:
I. časť – Položenie venca k pamätnej tabuli
1. Hymna SR
2. Báseň
3. Slávnostný príhovor starostu obce
4. Položenie venca k pamätnej tabuli
II. časť – Slávnostná schôdza
1. Kultúrny program
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2. Slávnostný príhovor predsedu ZO SZPB
3. Odovzdanie pamätných medailí priamym účastníkom odboja
4. Odovzdanie pamätných medailí gen. J. Nálepku in memoriam
5. Hymnická pieseň
6. Záver
Všetkých členov a sympatizantov ZO SZPB, predsedov a členov politických strán, poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných občanov vyzývame k hojnej účasti.
Členov ZO SZPB prosíme, aby so sebou priniesli
svoje členské preukazy!
Ján Beck, predseda ZO SZPB
Ing. Michal Kotrady, starosta obce
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Oddelenie školstva, rozvoja
a cestovného ruchu
ďakuje základným školám, materským školám a ZUŠ v Smižanoch,
podnikateľom i ďalším pracovným
partnerom za spoluprácu
v uplynulom roku.
V roku 2010 prajeme pevné zdravie,
veľa spokojných a úspešných dní...
Ing. Zuzana Zimmermannová

KTOŽE NÁM TO KÝVA SPOZA
BIELYCH DVIER, TO SA S NAMI
LÚČI MESIAC DECEMBER...
Celý december sa niesol v znamení adventu a prichádzajúcich
Vianoc. Priestory MŠ sa zapĺňali Mikulášmi, čižmičkami, stromčekmi...
Už 2. 12. 2009 predškoláci napiekli medovníčky. V rámci spolupráce so ZŠ Povýšenia sv.
Kríža prišli žiaci 9. triedy a pomáhali pri zdobení medovníkov. Deti mali radosť nielen z práce, ale
aj z ochutnávania.
Krátkym programom prispeli aj
naše deti na stretnutí s Mikulášom pred Obecným úradom.
Keďže máme spoluprácu aj so
Základnou školou na Komen-

ského ulici, Mikuláš navštívil našu MŠ spolu s anjelom a čertíkom. Deti ho privítali pesničkami,
básničkami a on im dal očakávané balíčky. Taktiež sme pozvali deti 2. roč. s p. uč. Mgr. Bafiovou na besiedku, kde deti MŠ
predviedli žiakom svoj vianočný
program. Za účasti rodičov sa
uskutočnili vianočné besiedky
v jednotlivých triedach našej MŠ.
Rodičia odchádzali šťastní a plní
dojmov.
Šťastné sviatky vianočné, krásne
čaro polnočné, na Silvestra istý
krok a s ním šťastný nový rok
praje kolektív MŠ Ružová.

POĎAKOVANIE
Na konci každého roku človek hodnotí uplynulé obdobie, bilancuje. Vyjadruje svoju
spokojnosť s tým, čo vykonal alebo rozmýšľa, čo mohol urobiť lepšie.
My, učitelia, i žiaci Základnej školy na Komenského ulici v Smižanoch uplynulý rok
2009 považujeme určite za veľmi úspešný.
Veď priniesol obrovskú zmenu našej školy,
ktorá dostala úplne nové vonkajšie pestrofarebné šaty, ale aj skvalitnenie jej vnútra
z hľadiska technického i estetického.
Za to všetko ďakujeme obci Smižany, ktorá vypracovala úspešný projekt na prestav-

bu. Poďakovanie patrí aj našej pani riaditeľke RNDr. Jane Vozárovej, ktorá bdela nad
každou stavebnou úpravou, bola pri každom búraní i stavaní. Nenechala nič na náhodu. Venovala veľa svojho voľného času,
aj dovolenkového cez prázdniny, aby skontrolovala realizáciu každého detailu.
Ďakujeme, že venuje veľa svojho úsilia starostlivosti o žiakov a všetkých pracovníkov
školy a záleží jej na ich spokojnosti.
kolektív pracovníkov i žiakov
ZŠ, Komenského ulica

Žiaci a učitelia Základnej
umeleckej školy Dezidera
Štraucha v Smižanoch Vás
srdečne pozývajú na

NOVOROČNÝ KONCERT,
ktorý uvedú
27. januára 2010
o 17.00 hod.
v aule ZUŠ.
Tešíme sa na Vás.

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy
na Komenského ulici 3
v Smižanoch oznamuje, že zápis
detí do 1. ročníka sa uskutoční
dňa 1. februára 2010
od 9.00 hod. v budove
na Zelenej ulici a v dňoch
3. a 4. februára 2010 v čase
od 13.00 do 17.00 hod.
v budove školského klubu detí
na Komenského ulici.
Na zápis je potrebné doniesť:
rodný list dieťaťa, občiansky
preukaz zákonného zástupcu.

PONUKA
KALENDÁROV 2010
Obec Smižany ponúka všetkým predstaviteľom organizácií, miestnym odborom a združeniam pôsobiacim
v Smižanoch kalendáre a kalendáriky pre rok 2010. V prípade záujmu sú
k dispozícii v Obecnej knižnici v Smižanoch v čase výpožičných hodín.
(aa)

KONTAKT NA OBECNÚ
POLÍCIU SMIŽIAN
Hliadka mobil:

0908 930 159

Pevná linka obecnej polície:

053/443 27 24

O
Z
N
A
M

Prístup k internetu aj v sobotu!
Internetová čitáreň a obecná knižnica budú v mesiaci január 2010
otvorené aj v dňoch 16. a 30. v čase od 8.00 do 12.00 hod.
V ostatných mesiacoch budú dátumy sobôt zverejňované vždy v Smižianskom hlásniku.
Anastázia Adamcová - obecná knižnica
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AKO ĎALEJ S DOPRA
Vážení Smižančania,
ďakujeme Vám za Vaše pozitívne ohlasy na uverejnenú prvú časť nového zákona o cestnej
premávke.
V januárovom Hlásniku Vás chceme upozorniť na ďalšie zmeny vyplývajúce z platného zákona, týkajúce sa predchádzania vozidiel, rýchlosti jazdy, jazdy cez križovatku, zastaveniu a
státiu ako aj na prejazd problémovým kruhovým objazdom.

Zákon 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (pokračovanie)
§ 15
Predchádzanie
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani
obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po
predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní
musí zachovávať dostatočný bočný odstup od
predchádzaného vozidla.
Vodič nesmie predchádzať:
- pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na
bezpečné dokončenie predchádzania pred
úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
- ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou
rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré
začalo úkon predchádzania skôr.
§ 16
Rýchlosť jazdy
Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac
50 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po
rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km.h-1.
§ 17
Vzdialenosť medzi vozidlami
Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo
pred neho bezpečne zaradiť.
§ 20
Jazda cez križovatku
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vodič vchádzajúci do kruhového
objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou
značkou nie je ustanovené inak (Obr. 1).
Takto označená križovatka robí problém veľkému množstvu vodičov. Je to preto, lebo existuje
rozdielny výklad nielen u nás, ale aj v zahraničí. Treba si zapamätať, že v takto označenej kri-
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žovatke platí prednosť vozidiel prichádzajúcich
zprava. Tento typ kruhového objazdu je najčastejšie používaný na Slovensku a zvláda ho každý vodič. Prednosť je jednoznačne podľa dopravných značiek. Prednosť má ten, kto je na
kruhovom objazde, lebo je na hlavnej ceste.
Vchádzajúce vozidlá majú dopravnú značku daj
prednosť v jazde (Obr. 2).

§ 26
Zastavenie vozidla v tuneli
Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby
nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po
vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po
vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním
bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

§ 21
Vchádzanie na cestu
Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty,
z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
§ 23
Zastavenie a státie
Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval
ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta.
Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste,
kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel.
Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie
miesta, vodič smie stáť len na nich.

§ 27
Železničné priecestie
Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km.h-1; ak na
priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti
prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m
pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km.h-1. Vodič
pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom
priecestí, je vodič povinný odstrániť vozidlo zo
železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí
bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol
vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
§ 30
Znamenie o zmene smeru jazdy

§ 25
Vodič nesmie zastaviť a stáť:
- pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde
o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
- na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá
zaplatený poplatok za parkovanie,
- na kruhovom objazde,
- na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to
nie je dovolené dopravnou značkou,
- na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel;
osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov, určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva
pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po
kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza,
a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.
§ 31
Výstražné znamenie
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle
znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné znamenie zapnutím
výstražnej funkcie smerových svietidiel. Funkciu
výstražných smerových svietidiel možno v iných
prípadoch použiť len za podmienok podľa odseku 1.
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§ 35
Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových
vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je
používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie
vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla
jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1.
Vodič motorového vozidla kategórie N1), ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy,
ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje
7 500 kg nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.
Rýchlosť jazdy podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodiča motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, vychádzajúceho z diaľnice, pri
súbežnej jazde a v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy podľa odseku 1
sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vozidla
použitého pri vykonávaní činností spojených so
správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním vozidiel a činností spojených so záchranou života,
zdravia a majetku a na vodičov kolóny vozidiel.
§ 38
Osobitosti premávky v zimnom období

obr. 1

IP 31a
Hmlové body
2)
3)

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová
vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového
vozidla kategórie M1 a N119) môže také vozidlo
použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo
na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M
& S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a
N3 musia byť vybavené takými pneumatikami
aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od
15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré
sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.
Ustanovenie odseku 1 neplatí
a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd,
b) pre terénne motorové vozidlo, 2)
c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného
predpisu. 3)
Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak
vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým
vozidlom prechádzať, sa bude na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.
Značka Rýchlostná cesta označuje cestu,
na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Rýchlostné

obr. 2

IP 31b
Hmlové body

IP 31c
Hmlové body

cesty, ktoré nie sú spoplatnené, sa označujú
dodatkovou tabuľkou s textom „BEZ ÚHRADY“
v troch jazykoch (obr. IP 22a).
Značky Školská zóna a Koniec školskej zóny vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne. V školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
20 km.h-1. V školskej zóne možno stáť, ak tým
nie je obmedzený pohyb chodcov (obr. IP
26a).
Značky Hmlové body (č. IP 31a, č. IP 31b
a č. IP 31c) v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v
kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly (obr. IP 31a,
b, c).
Značka Bezpečná vzdialenosť v spojení
so značkou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15)
vyjadrujú pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je
zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke
č. IP 32 (obr. IP 32).
Značka Diaľková návesť informuje o cieľoch
a vzdialenosti k vyznačeným cieľom v kilometroch. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel diaľnic, rýchlostných ciest
a ciest platia podmienky ako pri značke č. IS
2 (obr. IS 8).

IP 22a
Rýchlostná cesta

IP 26a
Školská zóna

IP 32
Bezpečná vzdialenosť

IS 8
Diaľková návesť

Príloha č. 1 časť B bod 5 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
§ 15 zákona č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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LUANA CUP 2009
V sobotu 12.decembra sa odohral v telocvični ZŠ na Komenského ul. v poradí už 6. ročník
LUANA CUP 2009.

Najlepší strelec, Ján Kaščák

Turnaja sa zúčastnili mužstvá OL
v Smižanoch a pozvané mužstvo Slovana Závadka. Celý turnaj odpískal
s prehľadom arbiter Miroslav Vall veľmi pekne ďakujeme za korektné
rozhodovanie. Prvé miesto na tomto turnaji získalo mužstvo Herba Best. Na druhom mieste sa umiestnili 1. FC Biograd a ako tretí skončil
usporiadateľ turnaja LUANA. Hlavný
sponzor turnaja ocenil aj najlepšieho
brankára. Stal sa ním Vladimír Čech
(Herba - Best) so 7 gólmi vo vlastnej
sieti. Najlepším strelcom sa stal Ján
Kaščák (1. FC Biograd), keď zaznamenal 8 gólov. Strelec tohto turnaja
obhájil titul z predošlého ročníka.
Poďakovanie patrí aj sponzorom.

Víťaz turnaja Herba - Best

6

Výsledky:
HERBA - BEST - 1. FC BIOGRAD
LUANA – VIGOSS
SLOVAN ZÁVADKA - 1. FC BIOGRAD
HERBA - BEST – VIGOSS
LUANA – SLOVAN ZÁVADKA
VIGOSS - 1. FC BIOGRAD
HERBA - BEST - SLOVAN ZÁVADKA
LUANA - 1. FC BIOGRAD
VIGOSS - SLOVAN ZÁVADKA
LUANA - HERBA - BEST

1
2
3
4
5

Klub
HERBA-BEST
1.FC BIOGRAD
LUANA
SLOVAN ZÁVADKA
VIGOSS

Z
4
4
4
4
4

V
3
3
3
1
0

R
0
0
0
0
0

4 : 1 (2 : 0)
6 : 3 (2 : 2)
2 : 7 (0 : 4)
6 : 2 (4 : 0)
6 : 1 (2 : 0)
2 : 4 (0 : 1)
7 : 0 (2 : 0)
1 : 6 (0 : 2)
1 : 12 (1 : 4)
4 : 3 (2 : 2)
P Skóre
1 20 : 7
1 18 : 9
1 17 : 13
3 15 : 21
4 8 : 28

Najlepší brankár, Vladimír Čech

Body
9
9
9
3
0

(Marcel Špener)

Odovzdávanie cien

Organizátor turnaja LUANA
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SPOMIENKY

Pri príležitosti nedožitých 65 rokov
Alojza Mozgu s úctou spomína
manželka Hanka a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

V mesiaci január
budeme blahoželať

Zuzana Frankovičová

88 rokov

Veronika Bartošová

86 rokov

Jozef Lengvarský

84 rokov

Matilda Miková

82 rokov

„Už 25 rokov spíš večným snom,
tmavý hrob Ti je domovom. Nič
viac Ti už nemôžeme dať, len kytičku kvetov na Tvoj hrob a s láskou
a modlitbou spomínať.“
Dňa 13. 1. 2010 uplynie 25 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
otec, starý otec, svokor Ján Gálik. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
dcéra Lidka, syn Jožko s rodinami a ostatná rodina

Katarína Zajacová

82 rokov

František Brandobur

82 rokov

Elena Sobanská

80 rokov

Ján Šuba

80 rokov

Albín Šarišský

70 rokov

Angela Kokyová

70 rokov

Mária Čechová

70 rokov

„Najkrajšia láska na svete zomiera,
keď dieťa oči navždy zaviera. Čas
plynie, ale bolesť v srdci trápi, lebo
Ťa nám už nik nevráti. Iba ten môže pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal. Odišiel, v srdci
nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez
rozlúčky, to nik nečakal. Stíchlo srdce, jeho hlas,
zostali len nezabudnuteľné spomienky v nás. Čas
plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie
zabudnúť.“
Dňa 2. januára uplynie 5 rokov od smrti milovaného
syna a brata Pavla Blaška. Tí, ktorí ste ho mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku
S úctou a láskou v srdci spomínajú rodičia, sestra s
rodinou a ostatná rodina.

Mária Lorková

70 rokov

Emília Vranová

65 rokov

František Javorský

65 rokov

Mária Sumerlingová

60 rokov

Anastázia Šubová

60 rokov

Milan Husár

60 rokov

Michal Šuba

60 rokov

Mária Korsáková

60 rokov

Mária Marianiková

60 rokov

Mária Miklošová

60 rokov

„Nech telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva, v pamäti našej žiariť bude pamiatka stále živá.“
22. januára uplynú 2 roky, odkedy
nás navždy opustila naša mamička
Mária Šoltýsová.
S láskou a modlitbou spomínajú dcéry s rodinami a
celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú
spolu s nami.

Anna Kupčíková

60 rokov

Dňa 27. 1. 2020 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil a vydal sa na cestu,
z ktorej niet návratu, náš milovaný
manžel, otec, svokor, dedko a pradedko Pavol Marek.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Františka, dcéry Valika,
Danka a syn Milan s rodinami.

POĎAKOVANIA

Verím, že dobrí ľudia nikdy skutočne
neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta,
to podstatné, čo sme na nich milovali, ako úsmev, názory, láskavosť, tu zostane navždy.
Dňa 10. 1. 2010 uplynie 15 rokov, čo
nás náhle a nečakane opustil môj milovaný manžel,
otec a dedko Jozef Suržin.
S láskou spomína manželka Veronika a deti s rodinami.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme
úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom nášmu drahému synovi a bratovi
Jozefovi Novotnému, ktorý nás po
ťažkej chorobe opustil dňa 1. 12. 2009 vo veku 43 rokov. Zároveň ďakujeme aj pánovi Janovi Bartošovi za
pomoc pri vybavovaní formalít pohrebu.
rodičia a sestra Janka

V mesiaci november
naše rady rozšírili

INZERCIA
Predám 3-izbový byt na sídlisku Západ II, Smižany. Kontakt: 0903 341 037
Neviete ako obdarovať svojich blízkych?
Darujte im darčekový poukaz na masáž za zvýhodnenú cenu. Infrasauna, masáže, Smižany,
Nálepkova 41, mobil: 0904 007 938.
Navštívte novootvorenú prevádzku masérskorelaxačných služieb a spojte príjemné s užitočným...
Nálepkova 41, Smižany, t. č.: 0904 007 938
(9.00 - 20.00 hod.)
Požičovňa prívesných vozíkov a turbosolárium.
Nám. M. Pajdušáka 25, Smižany.
Tel. č.: 0907 500 707, 0903 522 022
Super pôžičky
- rýchlo na čokoľvek – aj bez doloženia príjmu
- pre podnikateľov, dôchodcov, zamestnaných
Kontakt: Nám. M. Pajdušáka 27, 053 11 Smižany,
tel. č.: 0905 639 927, 0911 264 757.
Predám podpivničenú garáž na sídlisku Západ 1
pri trati. Cena: 8 300 EUR. Kontakt: 0911 163 062
Hľadáme opatrovateľku k nemocnej staršej pani
na popoludňajšie hodiny od 15.00 – 19.00 hod.
Vítaná je aj dôchodkyňa.
Tel. č.: 053/446 89 41, 0902 282 049

LACNÉ ODEVY

Novoročné zľavy pri každom nákupe!
od 10 do 30 %
Akcia trvá do 31. 1. 2010.
Kolárska 4, Sp. Nová Ves
(Sídl. Západ I - nebytový priestor)
Štefánikovo nám. 1, Sp. Nová Ves
(Sídl. Mier - nákupné centrum)

Barbora Bagárová
Janka Urbanová
Lukáš Šimonič

Ing. Oskár Gonda

Zuzana Šarišská

V mesiaci november
nás opustili

Júlia Gurovičová

1930

Jozef Lapšanský

1930

Jozef Hrušovský

1946

Jozef Koky

1946

SÚDNY ZNALEC V ODBORE
CESTNÁ DOPRAVA
• technický stav cestných vozidiel
• nehody v cestnej doprave
• odhad hohnoty cestných vozidiel
OFFICE: Ing. Kožucha 9 • PRIVATE: Hečkova 5
050 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 77 15, mobil: 0905 585 512,
e-mail: oskar.gonda@stonline.sk,
www.autoskola-gonda.sk.

Prešiel rok, čo nie si medzi nami, no
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Tak, ako tíško žil, tak tíško odišiel.
Dňa 18. 1. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil František Ondra.
S úctou a láskou spomínajú manželka
Rozália, syn Radomír, nevesta Terézia a vnúčatá Radomír, Lucka a Andrej.

S hlbokým zármutkom vyslovujeme
úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom nášmu drahému ockovi, bratovi a švagrovi
Jozefovi Lapšanskému, ktorý nás
opustil 20. 11. 2009 vo veku 79 rokov. Zároveň ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Dňa 19. 1. 2010 si pripomenieme
8. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá teta a sestra Justína
Šmelková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.

Dňa 29. 12. 2009 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil môj
drahý manžel a otec Jozef Panák.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Ľudka, syn Jozef a ostatná
rodina
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ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Smižanoch
srdečne pozýva svojich členov
a priateľov zväzu na

JANUÁR 2009

14.
FAŠIANGOVÝ
PLES,
ktorý sa uskutoční 6. 2. 2010
v priestoroch jedálne PD „Čingov“ Smižany o 18.00 hod.
Vstupné pre člena je 11 € (331,- Sk),
pre partnera (rodinného príslušníka člena) 15 € (452,- Sk)
a pre nečlena ZO 20 € (602,50 Sk).
Do tanca bude hrať hudobná skupina RONET
z Chrasti nad Hornádom.
Záujemcovia o 14. fašiangový ples sa môžu prihlásiť do 20. 1. 2010
u p. Milana Kubaľu na č. t. 053/443 17 25, mobil 0940 606 838.

ZŠ Komenského ul. v Smižanoch
Obecná knižnica v Smižanoch
Vás pozývajú na výstavu

PRACUJEME S TEXTILOM.
Výstava je prístupná v čase
vypožičných hodín obecnej knižnice od 7. 1. 2010

POĎAKOVANIE
V mene celej redakčnej rady Smižianskeho hlásnika ďakujem všetkým prispievateľom za spoluprácu v roku 2009
a teším sa na Vaše príspevky aj v tomto roku.
V súvislosti s našou snahou distribuovať Hlásnik pravidelne v prvých
dňoch mesiaca Vám chcem pripomenúť dodržiavanie uzávierky, ktorá je
20. deň predchádzajúceho mesiaca.
Rád by som Vás tiež informoval, že po dohode s redakciou „ička“ - kultúrno-spoločenského mesačníka mesta Spišská Nová Ves, máme možnosť
svoje kultúrne a spoločenské podujatia recipročne propagovať aj na jeho
stránkach. Redakčná uzávierka „ička“ je však ešte skôr a tak je potrebné
podklady do celoobecného programu doručiť na odd. kultúry najneskôr
do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Úspešný rok 2010 v dobrej vzájomnej spolupráci Vám želá
Mgr. Stanislav Beregházy, zodpovedný redaktor SH.

16. 1. 2010 (sobota) o 19.00 hod., Spoločenská sála
PÁNSKA JAZDA (Kabaret zúfalých mužov)
- Kabaretné vystúpenie komikov známych aj z rozhlasových relácií Slovenského rozhlasu Pánska jazda a Vlak.
Účinkujú: Vlado Vaverčák, Fero Držík, Tomáš Repčiak
a Martin Horbal.
Vstupné: 4 €
22. 1. 2010 (sobota) o 19.00 hod., Spoločenská sála
NÁVRH
Filmové predstavenie - USA, 2009, 108 min.
Réžia: Anne Fletcher
Romantická komédia s Ryanom Reynoldsom (Andrew)
a Sandraou Bullockovou (jeho šéfkou Margaret), ktorá
s ním nemá v práci zľutovanie, až do chvíle, keď od neho
nepotrebuje pomoc v podobe ženícha.
Vstupné: 2 €
23. 1. 2010 (sobota) o 20.00 hod., Spoločenská sála
JANUÁROVÁ DISCO PARTY
Prvá zo série pravidelných diskoték s dobrou hudbou, barom, súťažami o ceny a s programom, ktorý bude venovaný účesovej tvorbe, nechtovému dizajnu a kozmetike.
Účinkujú: DJ Jaro Lipták a šikovné ručičky tvorcov krásy.
Vstupné: 2 €
24. 1. 2010 (nedeľa) o 13.30 hod., Areál TJ Slovan Smižany
KARNEVAL NA ĽADE
Tradičné karnevalové stretnutie masiek na ľade s dobrou
hudbou, zábavou a súťažami pre deti.
Organizujú: Obec Smižany a TJ Slovan Smižany.
Vstup zdarma!
26. 1. 2010 (utorok) o 16.00 hod., pred Kultúrnym domom
SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI
65. VÝR. OSLOBODENIA OBCE
Organizujú: Obec Smižany a ZO SZPB Smižany.
Na mesiac február pripravujeme:
• Začiatok kurzu spoločenských tancov pre začiatočníkov,
mládež od 14 rokov a dospelých.
• Februárová DISCO PARTY
• Fašiangová zábava
Viac informácií vo februárovom čísle SH alebo osobne, či telefonicky na odd. kultúry.

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: Kultúrny dom,
Tatranská 80, Smižany, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
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