Vec: Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a kultúry
Zapísal:

PhDr. Marta Mergová

Miesto rokovania: poslanecká miestnosť
Dátum rokovania: 7. a 18. 6.2012
Prítomní: K. Dekýšová, M. Baláţová, R. Uhrovič, H. Ţňavová, S. Víťazková, M. Mergová,
M.Pribilincová
Priebeh rokovania:
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie VZN o príspevkoch
3. Tvorba koncepcie kultúry
4. Aktuálne z kultúry
5. Diskusia,rôzne
6. Záver
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka pani Dekýšová
2. Prerokovanie VZN o príspevkoch
Návrh VZN predloţila VO ŠaŠ pani Mergová, ktorá informovala o zmenách príspevkov a dôvode
zmien.
VZN bude predloţené na rokovanie MsZ.
3. Tvorba koncepcie kultúry
- pani Pribilincová informovala členov komisie o prvom stretnutí členov pracovnej skupine, na tomto
bola urobená Swot analýza, ďalšie stretnutie bude 26. 6. 2012 o 14: 00 hod. v mestskej obývačke
4. Bod MsZ – Zmena v odmeňovacom poriadku členov SPOZu, sumy sa nemenia, iba sa rozčlenili na
jednotlivé poloţky v prípade, ţe sa sobáš uskutoční mimo obradnej siene a MsKC neposkytuje
techniku.
Informácie o CityFeste – 11.8. 2012 – vstupné 1€ pre dospelých návštevníkov (nad 130 cm výška )
Vystúpia napr. VIDIEK, AMO, FROM OUR HANDS, CHRISTMAS
5. Rôzne a diskusia
- informácia o priebehu zápisov detí do materských škôl
- predloţenie návrhu zriaďovateľa na zvýšenie maximálneho počtu detí v triedach materských škôl
- komisia sa bude podrobnejšie zaoberať Odmeňovacím poriadkom osôb pôsobiacich v SPOZe,
navrhne zmeny a predloţí ich na MsZ v septembri
- info o autokine pred Kauflandom – 6.7. 2012 – Vo štvorici po opici – cena 10 € za 1 auto
- p. Pribilincová informovala komisiu o dobrovoľníckej práci študentov v zahraničí, ktorú ona organizuje
6. Závery z komisie:
- Odporúčame MsZ schváliť VZN o príspevkoch
- Odporúčame MsZ schváliť Odmeňovací poriadok osôb vykonávajúcich úlohy SPOZu
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Predseda komisie Mgr. Katarína Dekýšová

Tajomník komisie: PhDr. Marta Mergová
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