Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie kultúry a športu ,
konaná dňa 26.05.2021 o 18:00 h.v prietoroch obecného úradu v Štitároch
Zápis z priebehu zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvorila a viedla predsedkyňa komisie Katarína Kóšová.
2.Privítanie členov komisie
Predsedkyňa komisie privítala všetkých prítomných členov komisie.
3.Určenie zapisovateľa zápisnice
Za zapisovateľku bola jednohlasne určená predsedkyňa komisie.
4.Program zasadnutia
● Použitie zvukového záznamu
Predsedkyňa komisie sa dotazovala na použitie nahrávacieho zariadenia,zvukový
záznam by slúžil na účely spracovania zápisnice.Väčšina prítomných členov komisie
bola proti použitie takéhoto zariadenia.Nesúhlas členov bol akceptovaný.
●Deň detí
Predsedkyňa komisie oboznámila členov komisie o aktuálnych podmienkach
hromadných podujatí a na základe toho komisia dospela k záveru a navrhla zmenu
dátumu akcie ,,Deň detí "z 05.06.2021 na 26.06.2021.
Predpokladané výdavky akcie 500 € /rozpis všetkých akcií je na stránke obce/
Platné opatrenia pre vybraný región Stupeň ostražitosti II :
platné od 25.05.2021-30.05.2021 /v čase zasadnutia komisie/
Ďalšie stretnutie komisie bude zamerané na organizáciu akcie,priebeh akcie,určenie úloh
členom komisie.Akcia sa bude konať na futbalovom ihrisku v Štitároch formou hier .
O detaile tejto akcie budú občania včas informovaní oficiálnou web stránkou obce a
facebukom.
●Dni obce/ 07.08.2021 /- zmena : Obecná zábava
detaily tejto akcie bude kultúrna komisia riešiť priebežne
●Súťaž vo varení guláša/ 04.09.2021 /
detaily tejto akcie bude kultúrna komisia riešiť priebežne
5.Rôzne
Niektorí členovia komisie apelovali na zlý stav pódia.Žiadajú Oz o riešenie tohoto
problému dlhodobého charakteru.
6.Záver
Na záver sa predsedkyňa komisie Katarína Kóšová poďakovala prítomným za účať.

26.05.2021

Katarína Kóšová
predsedkyňa komisie

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Komisie kultúry a športu,
konaná dňa 26.05.2021 o 18:00 h.v prietoroch obecného úradu v Štitároch

Prezenčná listina:
Katarína Kóšová

prítomná

Renáta Godárová

prítomná

Renáta Kišucká

prítomná

Andrea Kuťková

neprítomná

Mgr.František Kóša

neprítomný

Ing.Daniel Pindeš

prítomný

Helena Molnárová

prítomná

Barbora Kosírová

prítomná

Mgr.Katarína Beňová

neprítomná

Aleš Urbánek

prítomný

Magdaléna Ďurechová

neprítomná

Katarína Nagyová

neprítomná

zapisovateľka

