
Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	3/2012	
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa 

23.05.2012 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení komisie MsZ. 
2. Návrh dotácií. 
3. R ô z n e. 

 
                   
 
           Dňa 23.05.2012 o18,00 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. 
 

Žiadosť o dotáciu na rok 2012 podali: 
-Gymnázium A. Bernoláka v Senci na Rozširovanie matematických a fyzikálnych 
obzorov  - požadovaná výška od mesta 500€ ( autobus 500€ a vstupné 150€). 
- Mária Stránska na cyklus divadelných predstavení  - požadovaná výška od mesta 
2 035€ (honorár účinkujúcim 650€, tlač letákov 70€, roznos letákov 70€, brigádnik I. 
70€, brigádnik II. 70€) 
a  Séria tvorivých dielničiek (honorár 365€, tlač letákov 245€, roznos letákov 125€, 
brigádnik I. 125€, materiál 245€) 
 
Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ  navrhuje pre Gymnázium A. 
Bernoláka v Senci 450€ a Márii Stránskej 0€, lebo komisia vyčerpala všetky 
určené financie na tento rok, ale navrhuje MsZ podporiť z iných zdrojov túto 
žiadosť. 
 
Návrh uznesenia č. 8/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania 
navrhuje MsR a MsZ   schváliť dotáciu podľa návrhu komisie – navrhuje pre 
Gymnázium A. Bernoláka v Senci 450€ a Márii Stránskej 0€, lebo komisia 
vyčerpala všetky určené financie na tento rok, ale navrhuje MsZ podporiť 
z iných zdrojov túto žiadosť. 

 
Odôvodnenie: komisia po zvážení podkladov sa rozhodla prideliť finančné prostriedky 
Gymnáziu A. Bernoláka 450€ a Márii Stránskej 0€, lebo komisia vyčerpala všetky 
určené financie podľa rozpočtu na tento rok. 
 



 
Hlasovanie:  
za: 6  proti: 0  zdržal sa:0  
 
 

 
3. Rôzne: -  Mgr. Galambos Rudolf navrhuje pripraviť preklad dvojjazyčných názvov 
označenia všetkých ulíc v Senci podľa platného zákona. 
 

- Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania žiada vysvetliť rozdelenie dotácie 
na rok 2012. Komisia rozdelila dotácie, ktoré dostlalo návrh od MsÚ – 
50 000€. Prerozdelilo 47 900€ a zostalo 2 100€ v zostatku. Na zastupiteľstve 
odznelo, že komisia rozdelila viac financií, čo nie je pravda. Prosíme o opravu 
v tejto veci na ďalšom zasadnutí MsZ ako aj v médiách. 

 
 
      Mgr. Rudolf Galambos 
             predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník   
Senec 24.05.2012 
 
 
 


