Zápis

zo zasadania komisie ZPOZ pri MsÚ Stará Turá ,konaného dňa 14.februára 2012.
o 15,00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program:
l. Zahájenie
2. Informácia o činnosti komisie ZPOZ za rok 2O11
3. Program činnosti komisie ZPOZ pre rok 2O12
4. Rôzne.
1.
Zasadanie komisie zahájila predsedníčka komisie p. Trúsiková ,oboznámila členov komisie
s programom.
2.
Informácia o činnosti komisie ZPOZ za r.2011
- zasadania komisie ZPOZ – u sa uskutočnili dvakrát, členovia komisie sa
stretávajú na akciách konaných na MsÚ v spolupráci s komisiou ZPOZ
ako sú:
svadobné obrady
uvítanie nových občanov mesta – detí
stretnutia s jubilantami 7O. a 75. rokov života
návšteva najstaršieho občana mesta Stará Turá
stretnutie pri príležitosti 50. výročia sobáša
vykonávanie občianskych smútočných obradov
spolupráca s Domom smútku
Predsedníčka komisie zhodnotila činnosť komisie v roku 2011 ako veľmi dobrú. Poďakovala
všetkým členom za prácu v komisii, zároveň podotkla veľmi priaznivý ohlas na vykonávanie
smútočných obradov na cintoríne, ktoré teraz robia p. Adamusová Marta a p. Michalcová
Božena, tieto obrady sú robené dôstojne , citlivo a s krásnym prednesom.
Poďakovanie patrí aj p. Michalíkovej, vedúcej Domu smútku za spoluprácu a jej prístup
pri smútočných obradoch.V Dome smútku je nainštalovaný nový mikrofón, s ktorým sa
vylepšilo ozvučenie v celom priestore.
Ďalej bolo poďakované za úspešné akcie pre jubilantov a pri výročí sobášov, len je na škodu,
že veľa pozvaných sa pripravovanej akcie nezúčastní.
Informácia o čerpaní financií v rámci rozpočtu mesta Stará Turá: rozpočet : 4.395,- Eur
čerpanie: 3.857.- Eur
3.
Informácia o akciách v roku 2012 :
- všetky akcie poriadané MsÚ budú tie isté ako v roku 2011, jednotlivé termíny sa
upresnia priebežne

4. Rôzne:
- po abdikácii z členstva v komisii ZPOZ p. Mikláša Jána bola do komisie schválená
p. Anna Chmúrová, ktorá súhlasí s členstvom, a prisľubila v prípade potreby zástupu
vykonania smútočného obradu v Dome smútku
-

bol podaný návrh do komisie schváliť p. Líviu Boorovú a predložiť to na rokovanie
Mestského zastupiteľstva Stará Turá
návrh na novú recitátorku pre ZPOZ
návrh na doplnenie flautistky Júlie Hollej
bol podaný návrh na oznamovanie o pohreboch na internetovej stránke mesta
návrh na úpravu VZN – Štatútu ZPOZu zmenu finančnej výšky na zakúpenie
daru ,je potrebné prispôsobiť sa cenovým reláciam, návrh predložiť na aprílové
zasadanie finančnej komisie a následne na Mestské zastupiteľstvo.

Predsedníčka poďakovala za účasť a rokovanie komisie o 16,3O ukončila.
Zapísala:Trúsiková

