
 
 
 
 
 

Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	1/2011	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

08.02.2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Rokovací poriadok komisií MsZ v Senci 
3. Návrh  dotácie na rok 2011. 
4. Rôzne 

                   
 
           Dňa 08.02.2011 o16,30 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania .  Prítomných privítala zástupkyňa primátora  pani 
Helena Nemcová. Predstavila predsedu komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. 
Prítomných privítal aj predseda komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf 
Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Zo zasadnutia 
komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vopred ospravedlnila Mgr. Silvia Nádaská. 
 
 
 
2. Rokovací poriadok komisií MsZ v Senci  

- Mgr. Rudolf Galambos oboznámil prítomných s rokovacím poriadkom komisií MsZ     
v Senci. Vyzval členov, aby dali návrhy na podpredsedu komisie MsZ kultúry 
a rozvoja vzdelávania. MUDr. Jarmila Ožvaldová bola zvolená za podpredsedníčku 
komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. 
 

 Návrh uznesenia č. 1/2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ zvolila za 
podpredsedníčku komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MUDr. Jarmilu Ožvaldovú. 
 
 
Hlasovanie:  
za: 7,  proti: 0, zdržal sa:1  

 
 

3.Návrh  dotácie na rok 2011. 
 



- Mgr. Rudolf Galambos oboznámil členov s finančnými prostriedkami, ktoré môže  
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania rozdeliť na žiadosti, ktoré boli podané 
na rok 2011. Ing. Janette Matúšová, vedúca ekonomického oddelenia dodala, aby 
komisia dodržiavala VZN mesta Senec č. 2/2005. Žiadosti sa podávajú do 31.12. 
predchádzajúceho roka a vyúčtovať najneskôr do 10. januára nasledujúceho 
kalendárneho roku. 
Mgr. Rudolf Galambos  prečítal návrhy na dotácie najprv pre školy, potom cirkev 
a OZ. Nachádzajú sa v  prílohe č. 1. Dotácie nedostanú ZŠ. J. G. Tajovského 
Senec , lebo neskoro vyúčtovali predchádzajúcu dotáciu a MŠ Kollárova Senec , 
lebo neskoro podali žiadosť o dotáciu.  

 
Návrh uznesenia č. 2/2011: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania doporučuje MsR 
a MsZ   rozdeliť dotácie na rok 2011 podľa prílohy č.1. 
 
 
Hlasovanie:  
za:7  proti:0  zdržal sa:1  

 
 
 

4.Rôzne.  - MUDr. Jarmila Ožvaldová povedala, že bolo by dobré niečo robiť s čistotou 
mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                            Rudolf Galambos 
         Predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Allžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
V Senci, dňa 09.02.2011 
 


