ZÁPISNICA
Z 3. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch
konanej dňa 28.8.2019
Začiatok
Ukončenie

:
:

15:00
16:30

Miesto

:

zasadacia miestnosť MsÚ Spišské Vlachy

Prítomní

:

Ing. Svetlana Kočišová – predsedkyňa komisie, poslankyňa MsZ
Ing. Michal Dzurila – člen komisie
Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie
Mgr. Jana Fabryová – členka komisie
Mgr. Helena Šofranková – členka komisie
Mgr. Mária Suchá – členka komisie
Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ
Mgr. Ronald Pikla – člen komisie

Ostatní

:

Ľubomír Fifik - primátor

Neprítomní

:

Ing. Juraj jánošík – člen komisie, poslanec MsZ
Martin Macejko – tajomník komisie
PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie, poslankyňa MsZ
Mgr. Janka Korfantová – členka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu KSK, Plaketa predsedu KSK –
vyhodnotenie návrhov na ocenenie
4. Návrh na pravidelné kultúrne podujatia v barovej miestnosti Kultúrneho domu
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
Predsedkyňa komisie Ing. Svetlana Kočišová privítala všetkých zúčastnených. Skonštatovala
že komisia je uznášaniaschopná.
K bodu č. 2 – Schválenie programu rokovania
Predsedkyňa komisie prečítala program komisie a dala hlasovať za schválenie programu.
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
K bodu č. 3 – Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu KSK, Plaketa predsedu
KSK – vyhodnotenie návrhov na ocenenie
Predsedkyňa komisie informovala prítomných o stave podávania návrhov k tomuto
oceneniu. Mesto Spišské Vlachy vyhlásilo verejnú výzvu na podávanie návrhov k tomuto
oceneniu, kde návrhy bolo možné podať do 31.7.2019 na sekretariáte Msú Spišské Vlachy.
Do tohto termínu neprišiel ani jeden návrh.
Jediný návrh na toto ocenenie podal pán Mgr. Jozef Salaj na predchádzajúcom rokovaní KŠ
komisie, kde navrhol na toto ocenenie pána Antona Gurčíka.
Predsedkyňa komisie preto dala hlasovať o tom to návrhu.
Hlasovanie:
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie komisie : Komisia schvaľuje návrh na udelenie verejného ocenenia KSK a navrhuje
pána Antona Gurčíka
1. na ocenenie Cenou KSK
2. na ocenenie Cenou predsedu KSK.
Uznesenie komisie bude prezentované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva
Spišské Vlachy, kde sa bude o tomto návrhu komisie rozhodovať.
K bodu č. 4 – Návrh na pravidelné kultúrne podujatia v barovej miestnosti Kultúrneho
domu
Predsedkyňa komisie odovzdala slovo primátorovi mesta Spišské Vlachy Ľubomírovi Fifikovi,
ktorý predstavil svoj návrh na pravidelné kultúrne podujatia v barovej miestnosti Kultúrneho
domu. Jedná sa o podujatia „Čaj o piatej“, ktoré sa v minulosti v meste tradične konali.
Hosťami podujatí by mali byť rôzni hudobníci.
Uznesenie komisie : Komisia berie návrh primátora Ľubomíra Fifika na vedomie.
K bodu č. 5 – Rôzne, diskusia
Predsedkyňa komisie otvorila bod rôzne
1. Mesto Spišské Vlachy požiadalo riaditeľky škôl a CVČ o pomoc pri skrášlení Galérie MsÚ
výtvarnými prácami žiakov škôl, ktoré by tam mohli ostať počas celého roka. Pani riaditeľky
súhlasili a dodajú mestu výtvarné práce.

2. Pani riaditeľka MŠ Mgr. Fabryová podala informáciu o schválení projektu mesta Spišské
Vlachy - Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy – ktorého schválená suma
celkových oprávnených nákladov je 1 303 588,38 € s DPH a nenávratný finančný príspevok
(zdroje EÚ + ŠR) je 1 238 408,96 € s DPH. Novostavba materskej školy je plánovaná v areáli
ZŠ Komenského 6 .
3. Pani riaditeľka ZŠ Komenského Mgr. Šofranková informovala o projekte mesta Spišské
Vlachy ,kde mesto dostalo dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 . Dotácia bola poskytnutá mestu
Spišské Vlachy v celkovej výške 47 606 €. Stavebné práce (výmena podlahy a obkladov) na
telocvični sú už úspešne ukončené.
Ďalej pani riaditeľka informovala o finišovaní stavebných úprav na rozšírenie kapacity
priestorov školskej jedálne. Do začiatku nového školského roku by mala byť jedáleň
pripravená.
4. Riaditeľa CVČ Mgr. Suchá požiadala prítomné riaditeľky škôl o spoluprácu pri príprave
nadchádzajúcich podujatí (Deň matiek a podobne). K danému bodu sa rozvinula diskusia.

K bodu č. 6 – Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť.

V Spišských Vlachoch, dňa 10.9.2019

Zapísal
Martin Macejko
tajomník KŠ komisie

Overil:
Ing. Svetlana Kočišová
predseda KŠ komisie

