Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 12.4.2011
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Peter Vakoš
Zuzana Ďurmeková
Mgr. Jozef Šimún
Mgr. Monika Psotná
Mgr. Zdena Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Hostia:
- M. Vánik, J. Kopp – Dobrovoľný hasičský zbor
- M. Greguš – Klub slovenských turistov
Program :
1. Otvorenie
2. Prehodnotenie žiadostí o dotáciu z Grantového programu mesta (rok 2011) za prítomnosti prizvaných
žiadateľov
3. Rôzne
1.
M. Kočiš:
Po privítaní prítomných členov komisie a prizvaných žiadateľov o dotáciu vyzval hostí, aby podrobnejšie
informovali členov komisie o plánovaných podujatiach v žiadostiach o dotáciu z Grantového programu mesta.
- M. Vánik, J. Kopp:
- zastupovali Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý žiada dotáciu na medzinárodné družobné stretnutie hasičov
(kolkársky turnaj)
- ide o opakujúce sa stretnutia
- potrebujú financie na prenájom kolkárne a na ceny pre súťažiacich
- minulý rok dostali dotáciu na danú akciu, ale financie vrátili, lebo plánovaná akcia sa neuskutočnila
Diskusia:
- prečo nie sú v žiadosti uvedené vlastné zdroje a iné zdroje? (M. Kočiš)
- výška vlastných prípadne iných zdrojov závisí od výšky odsúhlasených financií od mesta (M. Vánik)
- M. Greguš:
- zastupoval Klub slovenských turistov
- podrobne informoval členov komisie o plánovaných podujatiach a aktivitách, na ktoré žiada klub dotáciu
- klub žiada financie na vyčistenie a úpravu chodníka na Skalku (oprava schodov, navezenie štrku) a na výdavky
spojené s 75. výročím postavenia chaty Baske
- predložil fotodokumentáciu súčasného stavu turistického chodníka na Skalku
Diskusia:
- nemá klub možnosť získať financie na úpravu chodníka na Skalku a na materiál potrebný k vykonaniu úprav
chodníka aj z iných zdrojov? ...aký kultúrny program plánuje klub na oslavy spomínaného 75. výročia
postavenia chaty? (M. Kočiš)
- klub oslovuje aj iných sponzorov ohľadom financií a do akej miery prebehne čistenie chodníka a úprava
okolia vyhliadky, tak to závisí od výšky získaných finančných prostriedkov (M. Greguš)
- kultúrny program pri oslavách chaty Baske ešte nie je definitívne určený, lebo akcia by sa mala konať až na
jeseň t.r. Klub plánuje usporiadať pre verejnosť výstup na chatu, kde bude posedenie so živou hudbou. Do
tejto akcie by klub rád zapojil aj základnú školu v Trenčianskych Tepliciach a všetky obce mikroregiónu
Teplička (M. Greguš)
- po úprave chodníka na Skalku by malo byť upravené aj značenie chodníka a dané miesto viac spropagované
(M. Kočiš, Z. Ďurmeková)
- v minulosti klub upravil značenie všetkých turistických chodníkov a preznačenie plánuje aj v priebehu roku
2011 (M. Greguš)
- koľko členov má Klub slovenských turistov (M. Kočiš)
- 50 – 60 členov (M.Greguš)
- komisia bude podporovať aktivity klubu slovenských turistov a v budúcnosti sa môžu členovia obrátiť aj na
komisiu pre CR, kde je Z. Ďurmeková predsedníčkou (M. Kočiš)
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- D. Ježík
- prizvaný žiadateľ - sa nemohol zúčastniť zasadnutia komisie, e-mailom poslal informácie a doplnenia
k žiadostiam o dotáciu
- materiál bol rozposlaný všetkým členom komisie
Diskusia:
- chýba spresnenie a doplnenie koľko detí z Trenčianskych Teplíc sa zúčastňuje letného tenisového tábora,
keďže sa jedná o druhý ročník organizátor by mal mať k dispozícií evidenciu účastníkov (M. Kočiš)
- chýba spresnenie či si účastníci tenisový tábor platia, ak áno tak v akej výške (P.Vakoš)
- pretože e-mailový materiál od D. Ježíka neobsahuje informácie, ktoré zaujímajú všetkých členov komisie,
treba D. Ježíka prizvať ešte raz na zasadnutie komisie (P. Vakoš, Z. Ďurmeková, J. Šimún)

ODPORUČENIE č. 1/12.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča podporiť nasledujúce žiadosti a aktivity:
Dobrovoľný hasičský zbor (Medzinárodné družobné stretnutie hasičov) – 400,00EUR
Klub slovenských turistov (75.výročie postavenia chaty Baske, úprava chodníka na Skalku) – 500,00EUR
Hlasovanie:
Za:5
Proti:0
Zdržal sa:0

ODPORUČENIE č. 2/12.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví na najbližšie zasadnutie komisie prizýva žiadateľa o dotácie - D.
Ježíka, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadnutia dňa 12.4.2011.
Hlasovanie:
Za:5
Proti:0
Zdržal sa:0
3.
V tomto bode programu sa členovia komisie venovali otázkam, ktoré sa týkali e-mailových adries členov
komisie a poslancov, ktoré vytvorilo mesto. Jednému z členov komisie nebola doručená (e-mailom) pozvánka,
ktorá bola odoslaná včas všetkým členom komisie na spoločnú e-mailovú adresu komisie. Problém s e-mailovou
adresou si budú riešiť členovia komisie samostatne so zamestnancom MsÚ pre IT.

Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:12.04.2011

PhDr. Marian Kočiš
predseda komisie

