Zápisnica zo 4. zasadnutia Komisie kultúry a športu ,
konaná dňa 20.11.2019 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.Novou členkou
komisie sa stala Katarína Fehérová Nagyová.
3.Čerpanie rozpočtu:
Predsedkyňa komisie informovala prítomných členov o čerpaní financií z rozpočtu obce
na jednotlivé akcie.V rozpočte na kultúru na rok 2019 boli odsúhlasené OZ financie vo
výške 9.000€.
Počas roka bolo uskutočnených 16 akcií.Z toho 1 akcia/obecný ples/ nebola hradená z
rozpočtu obce,4 akcie boli uskutočnené v rámci družby/Police,Csitár,Kleňany,Kungos/.
Členovia sa mali možnosť vyjadriť k výdavkom ,ktoré boli použité na konkrétnu akciu.
Niektorí členovia sa vyjadrili,že vzhľadom na veľkosť obce,počet obyvateľov je táto
suma vysoká a doporučujú znížiť dotáciu na kultúru a peniaze použiť na investičné
akcie.
Niektoré akcie doporučujú vynechať prípadne zredukovať.
Ide o akcie :
Návšteva družobných obcí- každý rok v inej
Obecné dni v Štitároch – s návštevou družobných obcí organizovať každých 5 rokov.
Ostatné akcie doporučujú ponechať.
4.Harmonogram KS akcií na rok 2020
Predsedkyňa komisie navrhla Barborke Kosírovej,ktorá je členkou KK,ktorá počas roka
organizovala rôzne akcie,aby tieto akcie boli zahrnuté do harmonogramu KS akcií na rok
2019 .Voči tomuto nemala námietky.
Ide o akciu: Štitársky piknik v tráve
Štitárska šarkaniáda
Lampášikový sprievod a pochod temným lesom
Vianočné tvorivé dielničky
5. Diskusia
Členovia komisie diskutovali o nedostatkoch pri organizovaní KS akcií v roku 2019,na
ktoré akcie sa bude treba viac zamerať,ktoré akcie budú vyžadovať väčšiu aktívnu účasť
členov komisie.
6..Záver
Na záver sa predsedkyňa komisie Katarína Kóšová poďakovala prítomným za účať.

20.11.2019

Katarína Kóšová
predsedkyňa komisie
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Prezenčná listina:
Katarína Kóšová

prítomná

Renáta Godárová

prítomná

Renáta Kišucká

prítomná

Andrea Kuťková

prítomná

Mgr.František Kóša

neprítomný

Ing.Daniel Pindeš

prítomný

Helena Molnárová

neprítomná

Barbora Kosírová

prítomná

Mgr.Katarína Beňová

prítomná

Aleš Urbánek

neprítomný

Magdaléna Ďurechová

neprítomná

Katarína Fehérová Nagyová

prítomná

zapisovateľka

