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8. zasadnutie Komisie kultúry  

 

 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých úloh  
3. Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 
4. Kultúrno-spoločenské podujatia  
5. Návrh plánu podujatia na rok 2017 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver 

 
 

Vec:  Materiál rokovania komisie 
� 1. bod ............ 

Otvorenie 
 

� Privíta prítomných členov KK a na základe prezentácie prítomných členov skonštatuje, že komisia 
je uznášania schopná. 

� Oboznámenie s programom 
� Členovia KK 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: 
- Veča fest, súťaž vo varení leča 15.9.2016 
- Family párty 24.9.2016   

 
� 4. bod Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac september – október 

 

� Názov podujatia:  Úcta k starším 
Deň konania podujatia: 14.10.2016, začiatok o 15:00 hod. 
Miesto konania: Spoločenský dom Veča 

Predkladateľ: Anna Šoltísová, predsedníčka KK 

Číslo materiálu: OZ-18 

Prizvať: Predsedu združenia. 

Dátum a čas: 4.10.2016  o 15.30 hod. 
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Program:  MŠ a ZŠ v mestskej časti Veča 

5. bod Návrh plánu podujatí na rok 2017 

viď. príloha 
 

6. bod  Rôzne 

A) Inšpekčný záznam (predseda združenia) 
B) Menní zoznam pre ktorých združenie udelí ďakovný list. 

nap. Langov dvor – materialna pomoc (členovia komisie) 
 

Anna Šoltísová: poďakovala za prípravu a realizáciu podujatí. 
Rada kultúry: tu môžu predložiť návrhy, postrehy, informácie k prerokovaným bodom 
zasadnutia. 
 

� 7. 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 komisie kultúry je dňa 8. novembra 2016 o 15:30 hod. 
4. Inšpekčný záznam 

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

u k l a d á 
1. členom komisie splniť pridelené úlohy 

 
� 8. bod Ukončenie 

predsedníčka rady kultúry Anna Šoltísová poďakovala prítomným a ukončil rokovanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Šoltísová 

predsedníčka KK  
pri OZ VEČANIA 

     


