Zápisnica z 2. zasadnutia Komisie kultúry a športu ,
konaná dňa 24.4.2019 o 19:00h.v prietoroch Spoločenského domu 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.Sumarizácia kultúrno-spol.akcií za prvý 1/4-rok 2019
Predsedkyňa komisie informovala prítomných členov komisie o akciách:
,,Obecný ples"-organizovaný obecným úradom,financie neboli použité z rozpočtu obce
,,Detský maškarný ples"-organizovaný obecným úradom ,v spolupráci s materskou školou
a kultúrnou komisiou
,,Farský ples-organizovaný farárom obce
4.Plán činnosti komisie ohľadne akcie:
,,Prvomájová vatra"
Členovia komisie sa dohodli,že vatra,tak ako po iné roky sa bude organizovať na
verejnom priestranstve pri ihriku v Štitároch o 19:30hod.Pre každé dieťa bude
zabezpečené občerstvenie .Pre zúčastnených bude k dispozícii bufet TJ Štitáre.
Náplň práce jednnotlivých členov komisie je súčasťou dokumentácie komisie.
,,Deň matiek"
Predsedkyňa komisie informovala prítomných členov,že túto akciu organizuje OÚ v
spolupráci s MŠ.V prípade potrebnej pomoci bude členov komisie informovať
predsedkyňa emailom.
Náplň práce jednnotlivých členov komisie bude súčasťou dokumentácie komisie.
,,Majáles"
Členovia komisie boli informovaní o zmene dátumu akcie .Akcia a bude konať
01.06.2019 od 20:00hod.,
,,Deň detí"
Predsedkyňa komisie navrhla,aby sa táto akcia organizovala na ihrisku v
Štitároch.Organizovať ju bude ,,Komisia kultúry a športu".Všetci prítomní členovia boli
za tento návrh.
5.Diskusia
Členovia komisie doporučujú použiťna akciu ,,Deň matiek" financie z rozpočtu na kvety
a občerstvenie.
6.Záver
V závere stretnutia sa členovia komisie dohodli,že na najbližšom stretnutí sa
sútredia na akciu ,,Deň detí".
Na záver predsedkyňa komiie Katarína Kóšová poďakovala prítomným za účať.
24.04.2019

Katarína Kóšová
predsedkyňa komisie

Prezenčná litina z 2. zasadnutia Komisie kultúry a športu ,
konaná dňa 24.4.2019 o 19:00h.v prietoroch Spoločenského domu v Štitároch

Prezenčná listina:
Katarína Kóšová

prítomná

Renáta Godárová

prítomná

Renáta Kišucká

prítomná

Andrea Kuťková

prítomná

Mgr.František Kóša

neprítomný

Ing.Daniel Pindeš

prítomný

Helena Molnárová

prítomná

Barbora Kosírová

neprítomná

Mgr.Katarína Beňová

neprítomná

Aleš Urbánek

prítomný

Magdaléna Ďurechová

neprítomná

zapisovateľka

