Zápisnica komisie Kultúry a športu zo rok 2020
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 komisia nezasadala,
komunikovala e-mailovou formou . Komisia sa riadila schváleným harmonogramom
kultúrno - spoločenských akcií na rok 2020 a z toho vyplývajúcich povinností.Predsedkyňa
podľa povahy akcie zabezpečovala pomoc členov komisie na jednotlivých akciách.
V mesiacoch jún-august ÚVZ nedoporučil organizovať akcie s väčším počtom ľudí
/e-mail členom 4.6.2020/,obec doporučenie akceptovala.
V roku 2020 bolo uskutočnených 5 akcií ,z toho 3 /guláš,úcta k starším,mikuláš/za
podmienok,ktoré určil úrad verejného zdravotníctva.
Mesiac
Akcia
Výdavky
Február

Detský maškarný ples

-organizovala obec
-ceny do tomboly zabezpečika predsedkyňa
komisie
-o zábavu sa postarali pani riaditeľka
Mgr.Mária Székelyová a p.učiteľka
Renáta Kišucká zo škôlky

Február

Rodinný ples

-organizovali ,,Skauti",v zastúpení Kataríny
F.Nagyovej a p.Kladii Šípošovej

140 €

September Súťaž vo varení gulášu -organizovala obec
-ceny pre výhercov zabezpečila predsedkyňa
komisie
-aktívny členovia komisie Renáta Kišucká a
Renáta Godárová ,poslankyňa Valéria
Kurucová /pomoc pri zbieraní vzoriek /

771 €

Október

Mesiac úcty k starším

524 €

December

Stretnutie s Mikulášom, -email členom 19.11.2020
720 €
s čertom a s anjelom -obec zabezpečila balíčky pre deti,kone s
vozom
- rozvoz balíčkov zabezpečili Katarína
Kóšová,Katarína F.Nagyová a Ľubomír Čurgali

-email členom 19.10.2020
-obec pre seniorov a jubilantov zaobstarala
balíčky
-rozvoz balíčkov zabezpečila Katarína
Kóšová,Renáta Godárová,Renáta
Kišucká a Valéria Kurucová,Helena
Molnárová

24.11.2020 predsedkyňa komisie poslala e-mailom všetkým členom komisie návrh
kultúrno spoločenských akcií na rok 2021,ktorý vypracovala .Nikto z členov komisie nemal
námietky.Tento návrh bol 9.12.2020 schválený obecným zastupiteľstvom.
Predsedkyňa komisie na žiadosť poslancov dodatočne vypracovala finančné krytie na
jednotlivé akcie na rok 2021./viď nižšie/
Na rok 2021 bolo dňa 9.12.2020 OZ odsúhlasených 8.000 € na KS akcie .
Predsedkyňa komisie sa touto cestou chce poďakovať členom komisie,ktorý počas roka
prejavili pomoc pri organizovaní akcií v obci,ktoré aspoň trošku povzbudili ľudí v tejto

neľahkej situácii.

