
 
 

 

 



Zápis zo zasadnutia komisie kultúry, športu a mládeže 

 
Termín:   23.01.2017 

Miesto:   kancelária starostu obce 

Prítomní:  Anna Belasová – predseda komisie 

   Ing. Anna Vasiľová 

   Mgr. Miroslav Sopko 

   Mgr. Michal Danočko 

   Mgr. Peter Uličný 

   Ľuboš Kováč 

   Anton Stretavský 

   Mgr. Gabriel Viňanský 

Neprítomní:             Rastislav Šanta 

   Mgr. Eva Raffayová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o uzneseniach OZ zo 12.09.2016, 02.10.2016 a 28.11.2016 

3. Rôzne – plán akcií na rok 2017 

4. Záver 

 

1. Otvorenie: Starosta privítal prítomných a poprial všetko dobré v novom roku. Pripomenul 

hlavnú úlohu komisie – je to poradný orgán, kde by sa mali zjednotiť rôzne návrhy a názory 

na problematiku kultúry, mládeže a športu v obci. 

2. Informácia o uzneseniach OZ. 

Keďže nie všetci členovia komisie sú poslanci OZ, tak starosta pripomenul uznesenia OZ, ktoré 

boli prijaté na predchádzajúcich zastupiteľstvách: 

a)    z 12.09.2016: 

Uznesenie č. 114/2016 – OZ schválilo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 

2015/2016 a príprave nového šk. roka. 

Uznesenie č. 120/2016 – OZ žiadalo starostu obce uskutočniť nákup 110 ks stoličiek a 15 ks 

stolov do KD. 

Uznesenie č. 124/2016 – OZ vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu komisie kultúry, 

športu a mládeže Mgr. Miroslava Sopka a schválilo za nového predsedu komisie kultúry, športu 

a mládeže p. Annu Belasovú. 

b)  z 28.11.2016: 

Uznesenie č. 148/2016 - OZ schválilo zápis do kroniky za r. 2015 a rok 2016 (bez  posledného 

mesiaca – december) a odmenu 200,00 €. 

Uznesenie č. 149/2016 – OZ vzalo na vedomie žiadosti o dotácie pre rok 2017. O ich pridelení 

bude OZ rozhodovať pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2017. 

Uznesenie č. 150/2016 – OZ vzalo na vedomie odstúpenie p. D. Marcinčákovej z kultúrnej 

komisie pri OZ. 



 Uznesenie č. 151/2016 – OZ neschválilo poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

 vzdelávanie v centrách voľného času na obdobie 09-12/2016. 

 Uznesenie č. 153/2016 – OZ vzalo na vedomie vzdanie sa p. Mgr. G. Viňanského, starostu 

 obce, funkcie predsedu OŠK Zalužice k 30.11.2016. 

3. Plán akcií na prvý polrok 2017: 

– Stolnotenisový turnaj  11.02.2017 o 10:00 hod 

Zodpovední: Ľ. Kováč, A. Stretavský 

– Párački  25.02.2017 o 15:00 hod. 

Program: starosta (cez ZOS – Raffayová) 

 Zabezpečenie: holubki, šišky (Belasová, Vasiľová) 

 Vasiľová zabezpečí p. Kotusovú na prípravu. 

– Vítanie jari – rínok  01.(02.).04.2017 

Zabezpečí Občianske združenie Zalužka (Belasová, Fejková) 

– Stavanie mája 30.04.2017 o 13:30 hod. 

Zodpovední: Vasiľová, Belasová, Danočko 

– Pietny akt   09.05.2017 

Zodpovedný: M. Danočko 

– Dni obce 16.-18.06.2017   program prejednať ešte na OZ 

– Zájazd dôchodcov – zistiť záujem (Belasová) 

 

4. Záver: Starosta a predseda komisie poďakovali členom za aktívnu účasť. 


