
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2/2012	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

21.03.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení komisie MsZ. 
2. Návrh dotácií. 
3.  Návrh názvy ulíc – lokalita Malý Biel. 
4. Návrhy na kultúrne pamiatky v Senci. 
5. R ô z n e. 

 
                   
 
           Dňa 21.03.2012 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania.  Prítomných privítal aj predseda komisie MsZ 
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia.  
 

1. Kontrola uznesení. 
 

2. Dotácia na rok 2012 v pPríloha č. 1 
Na zasadnutí komisie sa zúčastnil Ing. Ján Tkáč z občianskeho združenia Senčanka – 
dychovka. Vzhľadom na to, že žiadajú  dotácie prišiel nám porozprávať o činnosti dychovky. 
Na žiadosť p. Zdenka Macháčka reagovala komisia návrhom podporiť kúpu elektronického 
klavíra, ale pod záštitou Matice slovenskej z nechanej rezervy  rozpočtu komisie kultúry 
a rozvoja vzdelávania. 

 
Návrh uznesenia č. 5/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ  
navrhuje MsR a MsZ   schváliť dotácie podľa návrhu komisie. 
 
Odôvodnenie: komisia po zvážení podkladov sa rozhodla rozdeliť finančné prostriedky 
tak ako to je v prílohe č.1. 
 
Hlasovanie:  
za: 9  proti: 0  zdržal sa:0  
 

3. Návrhy názvy ulíc. 
    Komisia navrhuje : 

v lokalite Malý Biel: 
Morušová ulica – Szederfa utca 
Javorová ulica – Juhar utca 
 
Vedľa Svätého Urbana: 
Škorcová ulica – Seregély utca 



 
 

Návrh uznesenia č. 6/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ  
navrhuje MsR a MsZ  schváliť názvy ulíc Morušová, Javorová, Škorcová. 
 
Odôvodnenie: komisia sa rozhodla pre názvy ulíc Morušová, Javorová, Škorcová 
 
Hlasovanie:  
za: 9  proti: 0  zdržal sa:0  

 
 

4. Návrhy na kultúrne pamiatky v Senci. 
 

Zasadnutia sa zúčastnil pozvaný hosť – Mgr. Gábor Strešňák – riaditeľ Múzea v Senci. 
Povedal, že je možnosť podľa zákona zostaviť súpis miestnych pamätihodností. Na podporu 
pamiatok by bolo najlepšie, vypracovať VZN a v tom zhrnúť všetky návrhy. 
Jozef Algayer ako i Mgr. Silvia Nádaská sa vyslovili k tejto téme kladne, vzhľadom na 
stavby, ktoré sa stavajú v Senci, treba si ponechať aj pamätihodnosti nášho mesta. 
 
Návrh uznesenia č.7 /2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ  dáva podnet 
na vypracovanie VZN o pamätihodnostiach mesta MsR a MsZ.    
 
Odôvodnenie: sú to naše mestské pamiatky po našich predkoch. 
 
Hlasovanie:  
za: 9  proti: 0 zdržal sa:0  

 
 
5. Rôzne: 
 
  MUDr. J. Ožvaldová navrhuje v meste určiť miesto, kde by sa mohlo vylepovať parte 
zosnulých.                                                                       
 
 
      Mgr. Rudolf Galambos 
             predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec 23.03.2012 
 
 


