ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 26.08.2019 o 19:00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Diskusia
Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 9
členov a je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o schválení programu zasadnutia:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil predseda komisie:

Ľuboša Bernáta

Za overovateľov zápisnice:

Karol Marcinko a Marián Kozák

Hlasovanie o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 3 - Pripravenosť Dňa obce 31.8.2019
V úvode predseda komisie privítal p. Vladimíra Martona zástupcu JDS klub Šarišské Michaľany
a požiadal ho o informáciu o pripravenosti varenia guľáša na Deň obce. P. Marton uviedol, že
suroviny na varenie guľáša majú všetky objednané, kotly na varenie budú mať pripravené
v priestoroch dielní pri obecnom úrade, majú zabezpečených ľudí, ktorí budú variť a vydávať
guľáš pri obecnom úrade. Overil si kedy bude dodané mäso a bol mu potvrdený dátum
29.8.2019.

Predseda komisie informoval o prenájme party stanu od p. Šidíkovej pre divákov o rozmeroch
cca 4x8m a požiadavke účinkujúcich Bojko a Zmrzlinka o stan na prezliekanie kostýmov
účinkujúcich za pódiom. M. Dzurov ponúkol zapožičať stan 3x3m bezplatne.
Predseda komisie požiadal členov komisie o pomoc pri príprave a rozkladaní stoličiek a
pivných súprav v areáli kaštieľa. Členovia komisie sa zhodli na tom aby priestory v suteréne
kaštieľa boli určené pre účinkujúcich a pozvaných predstaviteľov okolitých samospráv.
Z tohto dôvodu doporučujú objednať mobilné toalety pre návštevníkov Dňa obce.
Predseda komisie požiadal vedenie obce o zabezpečenie miestnej občianskej hliadky aby
počas konania Dňa obce mali zmenenú službu až do ukončenia programu.
Hlasovanie o pripravenosti na Deň obce:
Komisia berie na vedomie informáciu od JDS a stave prípravy na Deň obce.
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 6 – Diskusia
Martina Miková informovala, že pieskovisko v areáli MŠ sa rozpadá a požiadala, či by obec
vedela zabezpečiť drevené dosky v počte 4 ks o rozmere 5mx30cmx4cm.

K bodu 7 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 20:30 hodine.

Zapísal:

Ľuboš Bernát

Overovatelia: Karol Marcinko
Marián Kozák
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