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9. zasadnutie Komisie kultúry  

 

 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola prijatých úloh  
3. Informatívna správa a vyhodnotenie podujatí 
4. Kultúrno-spoločenské podujatia  
5. Registrácia do notárskeho centrálneho registra 
6. Menní zoznam na udelenie ďakovného listu 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 
9. 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: 
- Úcta k starším 14.10.2016 

 
 4. bod Kultúrno-spoločenské podujatia na mesiac november 

žiadne podujatie v tomto mesiaci nie je naplánované. 
 
 
 

Predkladateľ: Anna Šoltísová, predsedníčka KK 

Číslo materiálu: OZ-19 

Prizvať: Predsedu združenia. 

Dátum a čas: 8.11.2016  o 15.30 hod. 
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5. bod Registrácia do notárskeho centrálneho registra 
Dňa 11.10.2016 podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. v znení noviel bola 
vykonaná registrácia nasledovných údajov do Notárskeho centrálneho registra určených 
právnických osôb. V roku 2017 budeme môcť po schválený registrácie príjmať 2% daní 
z príjmov.  Začiatkom roka 2017 sa musí k tomuto rozbehnúť reklamná kampaň aby nám 
posielali čo najviac 2%. v roku 2016 nám prišlo v sume 557,66 €, ktoré boli použité na 
naplnenie cieľov združenia. 
 
6. bod Menní zoznam na udelenie Ďakovného listu 
za pracovné nasadenie a činnosť pre združenie: 

1. Anne Šoltísovej 

2. Magdaléne Jarošovej 

3. Margite Jarošovej 

4. Margite Vadkertiovej 

5. Anne Andraščíkovej 

6. Magdaléne Rehákovej 

7. Márii Stranákovej 

8. Alojzovi Rickerovi 

9. Františke Rickerovej 

10. Jozefovi Barcimu str. 

11. Márii Barciovej 

12. Lukášovi Menclovi 

13. Norbertovi Mesárošovi 

14. Jozefovi Visokaimu 

15. Jozefovi Rehákovi 

za sponzorskú činnosť pre združenie: 

1. Martinovi Kollárovi 

2. Marekovi Vrbovskému 

3. Futbalovému klubu Veča 

4. Agropol  Ing. Mrázik 

5. Ernestovi Baluškovi 

6. Stavebná firma Kováčik 

7. Róbertovi Langovi _ Langov Dvor  

8. Štefanovi Hučkovi 

9. Vojtechovi Halásovi 

10. Pavel Kutak - IZOSTAP 

 

7. bod  Rôzne 
- Osloviť sponzorov na finančnú pomoc pre baličky na Mikuláša 
- Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry od NSK v celkovej sume1600 € na 
Hudbný festival Veča fest 2017. 

 

Naplánované akcie na mesiac december: 
8.12. Mikuláš a prvý deň vianočných trhov 
od 8.12 – 11.12.2016 Vianočné trhy v Pribinovom parku Veča 
30.12.2016 Benefičný vianočný koncert na opravu organa v kostole sv. Rodiny 
31.12.2016 Silvestrovská zábava. 
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Anna Šoltísová: poďakovala za prípravu a realizáciu podujatí. 
Rada kultúry: tu môžu predložiť návrhy, postrehy, informácie k prerokovaným bodom 
zasadnutia. 
 
 
 

 8. bod  Návrh na uznesenie 

komisia 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 6. decembra 2016 o 15:30 hod. 
4. návrh termínu koncoročná komisia kultúry je dňa 19. decembra 2016 o 15:30 hod. kde bude 

pozvaná správna rada a kontrolór združenia a hostia. 
5. Registráciu do notárskeho centrálneho registra na prijímanie 2% z príjmov na rok 2017 

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

u k l a d á 
1. členom komisie vyzbierať sponzorské príspevky na Mikuláša. 

 
 9. bod Ukončenie 

predsedníčka rady kultúry Anna Šoltísová poďakovala prítomným a ukončil rokovanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Šoltísová 

predsedníčka KK  
pri OZ VEČANIA 

     


