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zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

 

 

ZÁPISNICA 

 

 

Naša značka :  723-8806/2021                               

 

Miesto konania :  zasadacia miestnosť MsKS                                                 

Termín :   25. 11. 2021   

Program:   

1. Otvorenie   

2. Návrh zápisu kroniky mesta za rok 2019 

3. Informácie MsKS o činnosti za rok 2020 

4. Rôzne 

5. Záver 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

1. Otvorenie  

 Zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu otvorila a viedla predsedníčka komisie  

p. Butášová Bidleňová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že zasadnutie komisie 

bolo zvolané  pozvánkou zaslanou členom komisie  mailom v súlade s Rokovacím poriadkom 

komisií.  

 Konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná.  

 Pani predsedníčka prečítala program zasadnutia, ktorý prítomní členovia schválili bez 

pripomienok. 
 

 2.  Návrh zápisu kroniky mesta za rok 2019 

 P. predsedníčka pripomenula, že návrhy zápisu do kroniky mesta  bolo možné pripomienkovať  do 

31.5.2021,. Pripomienky, ktoré boli do termínu doručené na Mestský úrad boli kronikárkou mesta 

do nej zapracované.  

            Komisia odporúča predložiť návrh zápisu kroniky za rok 2019 do MsZ k schváleniu.  

 P. Mikušková navrhla, aby po schválení bola kronika za rok 2019 zviazaná do pevnej. Väzby 

 P. Mikušková chcela osloviť p. kontrolórku mesta, aby ich oboznámila s výsledkom 

kontroly mestských kroník (ktorá kronika chýba a bude ju treba dopracovať) .  

 Pani primátorka mesta členov komisie informovala, že táto informácia odznela na Mestskom 

zastupiteľstve zrejme v čase ich  neprítomnosti. A táto správa je v zápisnici z MsZ. 

 V závere tohto bodu predsedníčka komisie vyslovila poďakovanie (aj všetci členovia komisie) 

 a spokojnosť za precíznu prácu p. Šípkovej pri vyhotovení návrhu zápisu do kroniky  

           za rok 2019. 
 

 3. Informácie MsKS o činnosti za rok 2020 

 Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Sliač informovala prítomných o tom, že podujatia 

v rámci kultúry za rok 2020 sú zhrnuté v Správe o činnosti MsKS, ktorá im bude zaslaná ako 

materiál do MsZ.  

 Riaditeľka Msks ďalej informovala členov komisie, že v  majetkovej správe MsKS sú aj 

informačné výlepné plochy, ktoré podliehajú spoplatneniu. Žiadala členov komisie o návrh 

riešenia informačných plôch vo volebnom roku 2022.  
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P. primátorka navrhla pridať mobilné informačné plochy aj na iné miesta ako len na ul. Železničnú, 

ul. SNP – námestie pri fontáne, ul. Hájnickú, ako býva zvykom. Predsedníčka a členovia komisie 

sa zhodli na tom, že volebné tabule budú len na obvyklých miestach: Hájnická ulica, pri fontáne 

a pri železničnej  stanici.  

Členovia zaviazali riaditeľku MskS, aby na spoplatnené informačné výlepné plochy umiestnila 

oznam o tom, kde sa nachádzajú predvolebné informačné vývesné plochy.  

4. Rôzne   

 P. primátorka požiadala členov komisie, aby navrhli pomenovanie  ulíc v lokalite IBV juh. 

Členovia komisie odsúhlasili názvy ulíc, ktoré budú predložené na schválenie do MsZ:  

IBV juh -  pravá časť     ulica  Ľ. Podjavorinskej 

                                                   ulica  B. S. Timravy  

 P. primátorka informovala  členov komisie o tom, že vzhľadom k rozrastajúcej sa výstavbe 

v lokalite Na Trebuli  a v lokalite Na Kopaniskách je potrebné predbežne pripraviť názvy ulíc aj 

do týchto lokalít.  

Členovia komisie s tým súhlasili a do najbližšej komisie prinesú svoje návrhy.  

 P. primátorka informovala členov komisie o najbližšom  vydaní Mestských novín – 2 čísla do 

konca roka. Noviny musia vydať, nakoľko by malo mesto z toho problém, bližšie to p. primátorka 

nešpecifikovala. Predsedníčka komisie uviedla, že pani primátorku na možné problémy 

s nevydávaním mestských novín upozorňovala v minulosti. 

 P.predsedníčka komisie –komisia navrhuje dať do rozpočtu finančné prostriedky na údržbu 

a obnovu detských ihrísk 

 Členovia komisie požiadali p. primátorku, aby pracovníci mesta kontaktovali tých, ktorí         

            majú neoficiálne ihriská,  aby vykonávali ich údržbu a prvky v havarijnom stave zrušili 

 a udržiavali ihriská v stave, ktorý neohrozuje zdravie a bezpečnosť detí.  

 P.primátorka  informovala prítomných o spracovaní nových Zásad o činnosti ZPOZu, ktoré prijme 

ako   internú smernicu na fungovanie  činnosti ZPOZu a predloží ich  MsZ,  

 P. Mikušková navrhla, aby sa  členovia komisie vrátili na najbližšej komisii  k Plánu  rozvoja 

mesta  z minulého roka  a dokončili  jeho pripomienkovanie. 

  P. Mikušková  sa chcela informovať o prideľovaní  finančných dotácií na  záujmové  krúžky. 

 P. predsedníčka ju informovala, že podklady mali dostať všetci poslanci – bolo schválené na   

finančnej komisii. P. primátorka sľúbila, že  zabezpečí, aby potrebné informácie dostali poslanci, 

ktorí ich ešte neobdržali.  

5. Záver. 

             Pani predsedníčka  sa poďakovala  všetkým prítomným za účasť na komisii.  

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Sáša Butášova-Bidleňová 

              predsedníčka  komisie  

           v.r. 

 

 
V Sliači, 29.11.2021 

 

Prílohy:  

Pozvánka   

Prezenčná listina 

               

Vyhotovila : zapisovateľka R. Šeniglová 


