Vec: Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a kultúry
Zapísal:

PhDr. Marta Mergová, Mgr. Katarína Dekýšová

Miesto rokovania: poslanecká miestnosť
Dátum rokovania: 25.10. 2011
Prítomní:
Mergová

K. Dekýšová, M. Baláţová, R. Uhrovič, H. Ţňavová, S. Víťazková, A. Kršiaková, M.

Priebeh rokovania:
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie
2. Koncepcia kultúry v meste ZH na roky 2011-2015 (Uznesenie MsZ 54/2011 zo dňa 5.5.2011)
3. Informácia o stave mestskej kniţnice
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka pani Dekýšová
2. Koncepcia kultúry v meste ZH na roky 2011-2015 (Uznesenie MsZ 54/2011 zo dňa 5.5.2011)
p. Dekýšová: úvod k problematike spracovania koncepcie kultúry pre mesto ZH, potreba
dohodnúť si postup a obsah
- p. Kršiaková – dôleţité je určiť si rozsah koncepcie a zadefinovať si spolutvorcov
- p. Ţňavová: za prvý krok navrhuje určiť si členov pracovnej skupiny, ktorá bude koncepciu
pripravovať, potreba venovať aj demografickému vývoju z dôvodu stanovenia cieľových
skupín, pre ktoré bude koncepcia pripravovaná
- p. Mergová - CVČ a ZUŠ ako výchovno-vzdelávacie inštitúcie zahrnúť so svojimi aktivitami do
anylýzy, pracujú na báze dobrovoľného záujmu v rámci času mimo vyučovania podľa školskej
legislatívy
3. Rôzne
- príprava plesu – pokračovanie rozhovorov zo stretnutia vo Vyhniach
- oslovovanie podnikateľských subjektov na spolufinancovanie formou zmluvy o reklame, poskytnutie
vstupeniek na ples a pod.
- Vianočné trhy – miesto konania, rozsah – informáciu poskytla pani Kršiaková
- šetriaci reţim pri príprave ohňostroja na Silvestra
-

4. Diskusia
p. Mergová predloţila na rokovanie VZN o výške príspevku..., ktoré mení výšku finančného limitu na
nákup potravín s účinnosťou od 1.2.2012 – bude predloţené na rokovanie MsZ v novembri 2011
5. Závery z komisie:
- Odporúčame MsZ zachovať výšku dotácie na ples 3 000 Eur (pokryť ju z rozpočtu MsKC)
- Odporúčame MsZ schváliť VZN o výške príspevku....
Úlohy:
Listom osloviť organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa kultúrou, prípadne osobnosti so záujmom
o kultúrne dianie v meste a vyzvať ich k spolupráci pri tvorbe koncepcie kultúry mesta Ţiar nad
Hronom( k vytvoreniu pracovnej skupiny)
Zodpovedná: Alena Kršiaková, poverená vedením MsKC
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Termín: do konca novembra 2011

Predseda komisie Mgr. Katarína Dekýšová

Tajomník komisie: PhDr. Marta Mergová
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