
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry a sociálnych vecí 

konanej 19.2.2015 
 

 
Predseda komisie p. Mário Bubnič navrhol tajomníka a zapisovateľa p. Alenu Papayovú, prítomní 
členovia komisie návrh schválili. 
 
Prítomní: Mário Bubnič, Valika Kovačičová, Jozef Kriš, Alena Papayová, Katarína Jakubíková 
 
Program: 
      -   Oboznámenie so Štatútom komisie 
      -   Plán akcií na rok 2015 
      -   Dotazníky- vyplňovanie 
      -  Rozpočet na akcie pre rok 2015 
                                                          2.500 € na akcie 
                                                          2.500 € na dôchodcov 
    Spolu:     5.000 € 
 

- pripraviť podklady na vypracovanie VZN -  Opatrovateľská služba v našej obci 
- plánované akcie do budúcna: stretávanie sa seniorov /založiť Klub dôchodcov, alebo Jednotu 

dôchodcov/ 
- založenie Klubu gazdiniek 
- akcie pre mládež 
- prednášky /lekár, zdravé stravovanie, drogy.../ 
- zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov s príspevkom od obce 
 
 

 
Predseda Komisie podal návrh na zavesenie Plánu akcií na rok 2015 na stránku obce, kde si aj iné komisie 
a organizácie priradia svoje akcie, aby nedochádzalo ku prelínaniu akcií. 
 
Predbežný plán akcií na rok 2015: 
 
Kedy: Akcia:                  Kde:                  Zabezpečí: 
8.3.2015 /nedeľa/           MDŽ                         Spoločenský dom   p. Veselá B. a kult.komisia 
19.4. 2015 /nedeľa/        Stretnutie seniorov           Spoločenský dom   kultúrna komisia a  dôchodci 
30.4. 2015 /štvrtok/        Stavanie máje                    Nám.4. apríla       kultúrna komisia 
10.5. 2015 /nedeľa/        Deň matiek                        Spoločenský dom    zákl.škola  a mater. škôlka 
30.5. 2015 /sobota/         MDD                                  školský areál  Združenie pri škole a škola 
6.6. 2015 /sobota/           Mariatálsky štvanec         športový areál OŠK a RUN for FUN 
20.6.2015 /sobota/          Jánske ohne        športový areál   kultúrna komisia 
25.7.2015 sobota/           Hodová zábava       Nám. 4. apríla        kultúrna komisia 
22.8.2015 /sobota/          Súsedé súsedom                na Vlkovkách                    kultúrna komisia    
5.9.2015 /sobota/            9. ročník Výstavy húb      Spoločenský dom             spolok Permon 
26.9.2015 /sobota/          Turnaj ulíc vo futbale      športový areál                   kultúrna komisia a OŠK 
10.10.2015 /sobota/ Štafetový beh                    športový areál                   OŠK a RUN for FUN 
17.10. 2015 /sobota/ Šarkaniáda                        športový areál                   kultúrna komisia a OŠK 
31.10.2015 /sobota/ Halloween                          MariaLand                        MariaLand a kultúrna komisia  
8.11.2015 /nedeľa/           Stretnutie seniorov           Spoločenský dom             kultúrna komisia 
5.12.2015 /sobota  Mikuláš                             Nám.4.apríla                   kultúrna komisia 



12.12.2015 /sobota/          Vianočné trhy                   Nám.4.apríla                     kultúrna komisia a OŠK 
31.12.2015 /štvrtok/  Silvester 22:00-01:00       Nám. 4. apríla                    kultúrna komisia  
  
 
 
Zapísala:   Papayová 
  


