Zápisnica
zo zasadnutia Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri MsZ
Púchov
Dátum:
Miesto:
Čas:
Prítomní:

23.10. 2017
zasadacia miestnosť MsÚ Púchov
10,00 hod.
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o činnosti Mestskej knižnice V. Roya Púchov
3. Prerokovanie návrhu zápisu záznamov do Mestskej kroniky za rok 2015
4. Organizačná príprava akcie „ Pamiatka zosnulých“
5. Organizačná príprava prijatia najlepších študentov primátorom mesta pri
príležitosti osláv Dňa študentstva
6. Rôzne

Rokovanie
Rokovanie komisie otvorila predsedníčka Komisie vzdelávania, kultúry
a sociálneho zabezpečenia pri MsZ p. Irena Kováčiková, ktorá privítala členov komisie,
aj médiá, pričom za verejnosť nebol prítomný nikto.
Ad.1. Kontrola plnenia uznesení
Predsedníčka komisie p. Kováčiková po kontrole plnenia úloh skonštatovala ich
splnenie, nakoľko komisia vzala na vedomie správu Púchovskej kultúry.
Ad.2. Správa o činnosti Mestskej knižnice V. Roya Púchov
So správou o činnosti Mestskej knižnice Vladimíra Roya informovala pani Oľga
Rosinová, ktorá podrobne zhodnotila stav knižnice, záujem občanov o vypožičanie
kníh, ktorý v porovnaní s minulými rokmi klesá. Dôsledok toho vidí pani riaditeľka
knižnice v umiestnení knižnice na poschodí,, ktoré nevyhovuje občanom
v dôchodkovom veku, imobilným občanom a pod.
Správa je prílohou Zápisnice.

Ad.3. Prerokovanie návrhu zápisu záznamov do Mestskej kroniky za rok 2015
Návrh zápisu záznamov do Mestskej kroniky za rok 2015 vypracovala a komisii
predniesla predsedníčka pani I. Kováčiková.
Zápis vypracovala v zmysle Zásad o Zápise do Kroniky Mesta, pričom
nadchádzajúcich 15 dní bude na jeho pripomienkovanie, prípadne dopĺňanie. Bude
zverejnený na webovej stránke mesta, aby si ho mohli aj občania podrobne
preštudovať a prípadne navrhnúť jeho doplnenie prostredníctvom kontaktovania pani
I. Kováčikovej. Následne bude odovzdaný do MsR. Po podrobnom oboznámení sa so
zápisom prijali členovia komisie uznesenie.
Uznesenie I. Komisie VKaSZ odporúča postúpiť Zápis záznamu do Mestskej kroniky
za rok 2015 na prerokovanie do Mestskej rady.
Ad. 4. Správa o stave škôl a školských zariadení na začiatku školského roka
O stave škôl a školských zariadení podrobne komisiu informovala vedúca odd. Š
a SV pani Mgr. R. Holáková. Vypracovaná správa je prílohou Zápisnice.
Ad. 5. Organizačná príprava akcie „ Pamiatka zosnulých“
Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti Mgr. M. Siskovej, oboznámila s prípravou
akcie „ Pamiatky zosnulých“ pani I. Kováčiková. Program a priebeh akcie bude
podobný ako v minulých rokoch. Uskutoční sa 01.11.2017 o 15,00 hod. na cintoríne
v Púchove s predstaviteľmi oboch cirkví, ktoré už svoju účasť potvrdili. Bližšie
informácie o čase začiatku akcie a i. budú občania informovaní prostredníctvom médií
a webu.
Ad. 6. Organizačná príprava prijatia najlepších študentov primátorom mesta pri
príležitosti osláv Dňa študentstva
Taktiež s prípravou prijatia najlepších študentov primátorom mesta oboznámila
komisiu pani I. Kováčiková, pričom pani Mgr. M. Sisková oslovila stredné školy, ZUŠ
a CVČ s požiadavkou o zaslanie návrhov detí na ocenenie s termínom do 27.10. 2017.
Podujatie sa uskutoční dňa 16.11.2017 o 10,00 hod. v Župnom dome.
Ad. 7. Rôzne
V rôznom pani I. Kováčiková informovala členov komisie so zavedením novej
aparatúry na cintoríne, ktorá už na základe jej žiadosti slúži a funguje. Ďalej v rôznom
tiež poukázal na potrebu zahrnúť pri tvorbe rozpočtu pre nadchádzajúce obdobie r.
2018, aj vytvorenie bezbariérového WC v CVČ.
V Rôznom sa členovia komisie dohodli, na termíne ďalšieho zasadania Komisie
VK a SZ , t.j. 20.11.2017 o 10,00 hod. opäť v zasadacej miestnosti MsÚ s doplnením
bodu programu o zhodnotenie práce v oblasti Komplexnej multidisciplinárnej
starostlivosti v MŠ zo strany pani PaedDr. Jany Martinkovej zo Súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva, Help-dys.
V Púchove, dňa 27.10. 2017

Overil:
Predseda komisie: Irena Kováčiková

Zapísala: Mgr. Ivana Vančová

