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Zápisnica č. 10 - 2016 
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  6. decembra 2016 

 
 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   

1. privítanie     

2. návrh rozpočtu na rok 2017 

3. príprava podujatia- ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2016      

3. rôzne 

 

 

1. Otvorenie – prítomných členov komisie privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a  

oboznámil prítomných s programom zasadnutia komisie.  

 

2. Na úvod zasadnutia predseda komisie odovzdal slovo Ing. Výletovej, ktorá oboznámila 

členov komisie s poslednou zmenou rozpočtu u škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica na rok 2016 ako aj rozpisom rozpočtu na 

jednotlivé školy a školské zariadenia v roku 2016. Súčasne podala podrobnú informáciu 

o spracovaných podkladoch k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení bežných 

príjmov a výdavkov  na rok 2017 ako aj o pripravovaných investičných akciách, ktoré 

budú zaradené do rozpočtu mesta na rok 2017. Mesto Senica vo svojom návrhu rozpočtu 

na rok 2017 počíta s investíciami pre školy v rozsahu : Zateplenia MŠ ul. Kalinčiakova, 

rekonštrukcia atletickej dráhy – ZŠ V. Paulínyho – Tótha Senica , Realizácia 

hokejbalového ihriska – areál ZŠ V. Paulínyho- Tótha Senica , Spojovacia chodba ZŠ 

Komenského , Prístavba skladu hračiek a bezbarierový vstup ZŠsMŠ J. Mudrocha, 

Senica , Bezbarierový vstup CVČ Senica , nákup strojov a kuchynského vybavenia pre 

ŠJ pri MŠ a ZŠ .  

 

3. Ďalším bodom programu bola prejednaná príprava podujatia – ocenenie kultúrnych 

a pedagogických zamestnancov za rok 2016. Prítomní členovia komisie navrhujú, aby 

bolo podujatie uskutočnené v marci 2017 , v priestoroch koncertnej sály Základnej 

umeleckej školy Senica . Záštitu nad programom bude mať ZUŠ Senica . Program bude 

tvoriť hudobné číslo, číslo z dramatickej tvorby a záver bude opäť hudobné číslo. 

Súčasne členovia komisie odporúčajú, aby bol vytvorený a zhotovený baner s logom 

mesta a symbolmi kultúrnej komisie  , ktorý bude slúžiť pri akciách poriadených mestom 

v spolupráci s komisiou pre vzdelávanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti. Návrh 

banera vypracuje Mgr.art.Šefčíková v spolupráci s Mgr. PhD. Tulák  Krčmáriková a p. 

Mičom.  

Následne bolo odporúčané aby pri podujatiach , ktoré sa budú organizovať pod záštitou 

mesta na úvod  zaznela „znelka mesta Senica „ .    

     

4. Predseda komisie na záver zasadnutia poďakoval všetkých  za prácu v komisie v roku 

2016 a súčasne zaželal veľa pracovných ako aj osobných úspechov  na rok 2017.  
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Návrh na uznesenie1/10-2016 : 
     Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti odporúča, aby na 
 úvod zasadnutia akcií organizovaných mestom Senica zaznela „ znelka mesta 
 Senica„.  

 Hlasovanie :  
 Za: 8   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 

 

 Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie 

 ukončil. 

 Ďalšie zasadnutie komisie je plánované koncom v mesiaci 01/2017  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina  

Zapísala: Ing. Výletová     Mgr. Peter Pastucha  

                      predseda komisie  


