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  5. zasadnutie RADY KULTÚRY  

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola prijatých úloh  

3. Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 

4. Kultúrno-spoločenské podujatia  

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Ukončenie 

Vec:  Materiál rokovania komisie 

 1. bod ............ 
Otvorenie 

 
 Privíta prítomných členov rady kultúry a na základe prezentácie prítomných členov skonštatuje, 

že komisia je uznášania schopná. 
 Oboznámenie s programom 
 Členovia rady kultúry nevzniesli  proti programu žiadne pripomienky, preto prejednávanie 

jednotlivých bodov  nasleduje v zmysle schváleného programu uvedeného v pozvánke. 
 
 

 2. bod  Kontrola prijatých úloh  
 
K dnešnému boli pridelené úlohy: 
- pridelené úlohy boli splnené 
 

 3. bod  Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 
 
Vyhodnotenie uskutočnených podujatí: 
- Hodová slávnosť 15.5.2016    

 
 4. bod Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac jún 

- Oboznámi prítomných s kultúrnym programom: 

dňa 11.6.2016  názov podujatia: PIKNIK – súťaž v grilovaní  začiatok: 15.00 hod. 

Predkladateľ:   Anna Šoltísová, predsedníčka rady kultúry 

Číslo materiálu: OZ-15 

Prizvať: Predsedu združenia a kontrolór združenia. 

Dátum a čas: 8. júna 2016        o 16.00 hod. 
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- Príprava podujatia pomocné práce 
- Do súťaže o vecné ceny sa môže zapojiť každý. 

- 1. Každý súťažiaci si prinesie so sebou všetky suroviny a pomôcky ,ktoré potrebuje na 

grilovanie.  

- 2. Množstvo mäsa závisí na súťažiacom.  

- 3. Družstvo tvoria maximálne tri osoby.  

- 4. Štartovné 3 €/družstvo. 

- 5.Registrácia súťažiacich od 14.00 hod. alebo vopred    

 

dňa 24.6-25.6-26.6 názov podujatia: Zájazd – Košice 

- uzávierka prihlášok 

- Program na prvý deň: prehliadka Spišského hradu, Mesto Levoča, Solivar Prešov, ubytovanie 
a večera Košice-Šaca 

- druhý deň: Raňajky, múzeum Košice, Dóm sv. Alžbety, Voľný program. 
- tretý deň: ZOO Košice 

 

 5. bod  Rôzne 
Objednávka výroby mreží na vstupne dvere by stála 110 € 
 

 6. bod  Návrh na uznesenie 

rada kultúry 

b e r i e  na  v e d o m i e 
1. kontrolu plnenia uznesení prijatých na rokovaní komisie 
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach  
3. navrhovaný termín stretnutia rady kultúry je dňa 5.7.2016 o 15:30 hod. 

 
 

s ch v a l u j e 
1. uvedený materiál vyhodnotenie podujatia bez pripomienok. 

 
u k l a d á 

1. Predsedníčke rady kultúry, na podujatiach zabezpečiť rozdávanie letákov s našimi akciami. 
 
 
 7. bod Ukončenie 

predsedníčka rady kultúry Anna Šoltísová poďakovala prítomným a ukončil rokovanie. 
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Anna Šoltísová 

predsedníčka RADY KULTÚRY  
pri OZ VEČANIA 

     


