Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, sociálnych vecí, kultúry a športu konanej dňa
14.02.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Bohdanovciach nad Trnavou.
Prítomní: Ivan Bočko – predseda komisie
Ing. Tomáš Doboš
Helena Kočiská
Monika Siantová
Boris Janto
Bc. Monika Kovárová
1. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na stravovanie
Komisia sa zaoberala žiadosťami o poskytnutie príspevku na stravovanie, ktoré boli
doručené na Obecný úrad, a to dňa 29.01.2019 žiadosť pani Margity Kosírovej a dňa
31.01.2019 pani Márie Hodulíkovej.
Komisia po preštudovaní žiadostí, ktoré podľa VZN č.50/2017 O podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a pre osoby s príjmom na
hranici životného minima na území obce Bohdanovce nad Trnavou, majú nárok na
príspevok a odporúča Obecnému zastupiteľstvu o pridelenie príspevku pre obe
občianky obce Bohdanovce nad Trnavou.
2. Úprava VZN č. 50/2017
Komisia sa zaoberala aktualizáciou a úpravou VZN č. 50/2017 O podmienkach
poskytnutia príspevku na stravovanie pre dôchodcov a pre osoby s príjmom na hranici
životného minima na území obce Bohdanovce nad Trnavou.
Komisia navrhuje úpravu Čl. II, § 1 Dotknuté osoby, bod 2, kde navrhuje upraviť
hranicu životného minima podľa toho, ako je v danom období stanovená štátom.
3. Návrh na zakúpenie stojanov na odpadové vrecia.
Komisia po skúsenostiach na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatiach v obci
navrhuje zakúpenie stojanov na odpadové vrecia, ktoré sú ľahko skladateľné
a využiteľné na rôznych akciách organizovaných obcou.
4. Informácie k blížiacim sa akciám v obci.
Členovia komisie diskutovali o najbližších spoločenských akciách v obci, a to
o Detskom karnevale a pochovávaní basy, ktoré sa bude konať 03.03.2019
a o Hravom popoludní, ktoré sa uskutoční 24.03.2019.
Predseda komisie informoval členov komisie o zrealizovanom stretnutí a dohode
s predsedom kultúrnej komisie zo Šelpíc, aby sa kultúrno-spoločenské akcie
jednotlivých obcí neprekrývali a zároveň sa dohodli na spolupráci pri organizácii
niektorých akcií v roku 2019.

Vypracoval: Ivan Bočko
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