Zápis
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a mládeže pri OZ v Štrbe, konaného
dňa 24. októbra 2019 na Obecnom úrade v Štrbe

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
·
·
·
·
·

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia komisie
Informácia o organizácii škôl a školských zariadení na území obce v školskom
roku 2019/2020
Prerokovanie žiadosti OZ Štrbianček o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Informácia o najbližších kultúrno-športových podujatiach do konca r. 2019
Rôzne

Predseda komisie – Ing. Marián Macko privítal prítomných a oboznámil členov
s programom zasadnutia.
V úvode boli skontrolované úlohy zo zasadnutia komisie zo dňa 2. 5. 2019. Bolo
konštatované, že všetky úlohy boli splnené.

Komisia za prítomnosti predsedníčky OZ Folklórne združenie Štrbianček prerokovala
žiadosti OZ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Dve žiadosti na rok 2019 (výška 260 €)
a 2020 (výška 650 €) sa týkali dotácie na finančné pokrytie prevádzkových nákladov – nájmu
za priestory v ZUŠ Štrba a ZŠ Štrba na účely nácvikov DFS. Dohodnutá suma je 50 €/mesiac
v ZUŠ (tri dni) a 15 €/mesiac v ZŠ (jeden deň).
Tretia žiadosť OZ FZ Štrbianček bola smerovaná na rok 2020 vo výške 3600 € na
rozbeh činnosti, materiálno-technické zabezpečenie a pod. Mesačný poplatok za dieťa DFS
Štrbianček je v občianskom združení 6 €. Príjem z tohto poplatku nepokryje náklady na chod
OZ. Členovia komisie vyzvali predsedu OZ na doplnenie a bližšiu špecifikáciu požadovanej
dotácie na rok 2020. Po predložení podkladov bude žiadosť predložená na rokovanie OZ
v mesiaci decembri 2019.
Členovia komisie boli informovaní o podujatiach, ktoré budú v obci a na Štrbskom
Plese ešte do konca roku 2019. Diskusia bola aj o ponúkanom podujatí Ťaskovci v kultúrnom
dome v Štrbe na termín 28. 12. 2019 s finančnou požiadavkou 750 €. Členovia nedoporučili
organizáciu tohto podujatia v tomto termíne.
Informáciu o organizácii škôl a školských zariadení na území obce v školskom roku
2019/2020 podala Ing. Anna Hurajtová

V rôznom informovala Ing. Dagmar Vincová o stave príprav Športového areálu na
Štrbskom Plese, personálnom a materiálno-technickom zabezpečení, o organizácii bežeckých

lyžiarskych podujatí v súvislosti s kvalitou bežeckých tratí. Bolo dohodnuté, že k tejto
problematike sa stretnú vybraní členovia, ktorí sú poslancami OZ , príp. majú priamu
spojitosť s organizáciou bežeckých podujatí, a to pred konaním Obecného zastupiteľstva v
Štrbe dňa
28. 10. 2019.

Úlohy:
1. Komisia doporučuje OZ Folklórne združenie Štrbianček dopracovať – bližšie
špecifikovať požiadavku na dotáciu na rok 2020 vo výške 3600 €.
T: 15. 11. 2019
2. Členovia komisie – Ing. Marián Macko, Mgr. Pavol Hurajt, Matúš Jančík, Mgr.
Ľubomíra Iľanovská a PaedDr. Michal Šerfel sa stretnú na spoločnom rokovaní pred
OZ dňa 28. 10. 2019 ohľadom organizácie bežeckých lyžiarskych podujatí na
Štrbskom Plese v súvislosti s kvalitou a úpravou bežeckých tratí.
T: ako v texte

Ing. Marián

M a c k o , v.r.

predseda komisie

Zapísala:
Ing. Hurajtová

