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Zápisnica komisie Kultúry a športu zo rok 2021
Predseda: Katarína Kóšová
Členovia : Renáta Godárová,Renáta Kišucká,Andrea Kuťková,Mgr.František Kóša,
Ing.Daniel Pindeš,Helena Molnárová,Barbora Kosírová,Aleš Urbánek,
Mgr.Katarína Beňová,Magdaléna Ďurechová,Katarína F.Nagyová
Vzhľadom na situáciu ohľadom opatrení súvisiacich s COVID 19 sa všetky akcie
uskutočnili za podmienok, ktoré určil úrad verejného zdravotníctva.
Komisia komunikovala prevažne e-mailovou formou alebo telefonicky. Ak si to akcia
vyžadovala, komisia aj zasadala. Komisia sa riadila schváleným harmonogramom kultúrno
- spoločenských akcií na rok 2021 a z toho vyplývajúcich povinností. Predsedkyňa podľa
povahy akcie zabezpečovala pomoc zo strany členov komisie na jednotlivých akciách./viď
strana 2/,ktoré organizovala obec.
V roku 2021 bolo naplánovaných 10 KSA ,uskutočnených bolo 5 , podľa harmonogramu
financovaných z rozpočtu obce a 2 akcie mimo harmonogramu ,finančné krytie
zabezpečila predsedkyňa komisie .
Celkové čerpanie z rozpočtu - Kultúrne podujatia 2021........ 5 366 €
Predsedkyňa komisie vypracovala harmonogram KSA na rok 2022, ktorý bol dňa
15.12.2021
odsúhlasený obecným zastupiteľstvom./viď.strana 3/
Na rok 2022 bolo dňa 15.12.2021 OZ odsúhlasených 6 000 € na KS akcie .
Predsedkyňa komisie sa touto cestou chce poďakovať členom komisie a ich rodinným
príslušníkom ,občanom obce, ktorý počas roka prejavili pomoc pri organizovaní akcií v
obci a tým vytvorili pozitívnu náladu všetkým ľuďom, ktorý sa na týchto akciách zúčastnili.

31.01.2022
V Štitároch

Katarína Kóšová
predsedkyňa komisie
komisia.kosova@gmail.com
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Uskutočnené KS akcie podľa harmonogramu na rok 2021
Výdavk
y

Mesiac

Akcia

Jún

Deň detí

-organizovala kultúrna komisia
-aktívny členovia K.Kóšová, F.Kóša ,R.Godárová,
A.Urbánek, R.Kišucká, K.Nagyová,
H.Molnárová,B.Kosírová
-akcia formou hier a atrakcií pre deti

657 €

August

Obecné dni

-organizovala obec v spolupráci s predsedkyňou
Komisie

1 138€

Septembe Súťaž vo varení
r
gulášu

-organizovala obec v spolupráci s predsedkyňou
komisie
-ceny pre výhercov zabezpečila predsedkyňa
komisie
-aktívny členovia komisie Renáta Kišucká
Renáta Godárová ,občania obce

1 038 €

Október

- OÚ v spolupráci s predsedkyňou komisie
zabezpečili pre seniorov a jubilantov balíčky
-seniori 160/80 mužov,80 žien/
-jubilanti 29
-rozvoz balíčkov zabezpečila K.Kóšová
a R.Godárová

1 234 €

-obec zabezpečila balíčky pre deti v počte 225ks
-20ks platených K.Kóšová
- rozvoz balíčkov Mikuláš/ p.Čurgali a čert
K.Nagyová/, zastupujúca starostka V.Kurucová a
poslanci K.Kóšová, R.Godárová ,D.Pindeš,
M,Beňo podľa naplánovaného harmonogramu
-auto s banerom zabezpečila V.Kurucová

1 095 €

Mesiac úcty k
starším

December Stretnutie s
Mikulášom,
s čertom a s
anjelom

spolu

Iné výdavky-kytice,smútočné vence

5 162 €
174 €

Uskutočnené akcie mimo harmonogramu
Apríl

Veľká noc

December Advent

-výzdoba za obecným úradom-vŕba,stromy
veľkonočnými vajíčkami/Godárová,Kóšová/

0€

-vytvorenie adventného venca na verejnom
priestranstve za obecným úradom
/Kóšová,Godárová,Kokina,Nagyová/
-lampáše po dohode so zastupujúcou
starostkou V.Kurucovou financované z
rozpočtu

30 €

Celkové čerpanie z rozpočtu - Kultúrne podujatia 2021........

5 366 €
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Obec Štitáre,Pri Prameni 14,951 01 Štitáre,tel.037 65 288 28
Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022

Január:
Február:
Marec:
Apríl:
30.4.2022 - Prvomájová vatra

Máj:
08.05.2022 - Deň matiek

Jún:

Jún:

04.06.2022 - Oslava Dňa detí

Výlet pre deti MŠ
Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

Júl:

Júl:
Obecné dni v družobnej obci MR
Csitár
Obecné dni v družobnej obci Kleňany

06.08.2022 – Obecné dni Štitáre

August:
Obecné dni v družobnej obci MR
Kungos

September:

September:

August:

03.09.2022 – XII . Ročník súťaže vo varení Slávnostné vítanie detí v MŠ
guláša

Október:
23.10.2022– Mesiac úcty k starším a
oslavy jubilantov v obci

November:
26.11.2022 – Adventné tvorivé dielničky

December:
03.12.2022 – Mikuláš
Posedenie pod jedličkou, Vianočné trhy
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