ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10. 9. 2014
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. 6. 2014 (školstvo, kultúra)
Príprava rozpočtu na roky 2015 – 2017, informácia
Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina – zrealizované i pripravované
Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení – šk. rok 2014/2015 (odbornosť
vyučovania, vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ, projekt „ZŠ odborne“, počty žiakov,
špeciálna trieda v MŠ, ...)
6. Rôzne
7. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30. 6. 2014 (školstvo, kultúra)
p. Krištofíková: Čo sa týka plnenia rozpočtu školstva, celkové plnenie je približne 44 %, čo je
dobré. Nie sú tam ešte zahrnuté mzdy zamestnancov za mesiac jún, no v druhom polroku sú dva
mesiace školských prázdnin, počas ktorých sú náklady nižšie. býva lepší, keďže sú v ňom
zarátané aj dva mesiace školských prázdnin. Jednotlivé školy majú na polrok takéto plnenie
rozpočtu: ZUŠ – 43,46 %, V ZŠ, čo sa týka prenesených kompetencií financovaných zo štátneho
rozpočtu, je plnenie 41,79 %.V ŠKD máme je plnenie 57,22 %. Tu si pomáhame vlastnými
príjmami. Jedáleň v ZŠ má plnenie 49,92 %. Tú dofinancujeme z vlastných príjmov ŠJ. Centrum
voľného času má k polroku plnenie 49,56 %. Materská škola sa k 30.6.2014 dostala na necelých
43 %. Tam bude určite vyššie plnenie ku koncu roka, pretože od nového školského roku u nich
vznikla nová trieda - špeciálna trieda, kde budú výdavky na dvoch pedagógov. Bude to trieda,
kde bude len pár detí. Rozpočet by však mal pokryť všetky výdavky spojené s jej vznikom. Tento
kalendárny rok by mal nastavený rozpočet postačovať na pokrytie výdavkov.
p. Lacová: Nám vznikol malý problém. Do februára minulého školského roka sme poskytovali
žiakom iba jednu hodinu vyučovania. Podľa učebného plánu a vyjadrenia inšpekcie, ktorá nás
navštívila, musíme poskytovať deťom 1,5 hodiny. Učiteľom teda vznikli nadčasové hodiny. Je to
tým, že povinnými sú napríklad aj korepetície na spev, tanec a tie sme tiež predtým nerobili. Aj
malí prípravkári musia mať od polovice školského roka jeden a pol hodiny vyučovania. Nedá sa
to vykryť učiteľmi, ktorých máme teraz k dispozícii.
p. Krištofíková: Bude teda potrebné prijať ďalšieho učiteľa.
p. Lacová: Bojíme sa, aby nám na to vyšli peniaze.
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p. Krištofíková: V tomto kalendárnom roku by to nemal byť problém, no budeme s tým musieť
rátať v budúcoročnom rozpočte.
p. Lacová: Určite bude problematické nájsť kvalifikovaného učiteľa. V súčasnosti majú tento
problém aj iné ZUŠky v okolí. Je málo kvalifikovaných pedagógov pre niektoré odbory.
Predsedníčka komisie požiadala p. riaditeľku DK Javorina, aby informovala členov komisie
o plnení rozpočtu k 30.6.2014 Domu kultúry Javorina.
p. Adámková: Čo sa týka plnenia rozpočtu, plánované podujatia na prvý polrok 2014 sa
uskutočnili, až na niektoré zájazdy, ktoré sme museli zrušiť pre nezáujem ľudí. Výdavky sme
splnili na 42 %. K 30.6.2014 sme boli v mínuse 580 €, ale spôsobili to honoráre za jarmok, ktoré
nám ešte nestihlo mesto preplatiť späť. V júli nám tieto financie prišli a boli sme opäť v pluse.
Sme radi, že nám narastá počet návštevníkov podujatí, ktoré organizujeme v Starej Turej. Je však
menší záujem o zájazdy. Buď idú ľudia na podujatia mimo mesta individuálne alebo nejdú vôbec.
Predsedníčka komisie poďakovala p. riaditeľke DK Javorina za informácie.
3. Príprava rozpočtu na roky 2015 – 2017, informácia
p. Krištofíková: Keďže sú už onedlho komunálne voľby, aj príprava rozpočtu na r. 2015 sa musí
začať tento rok o niečo skôr. Už na októbrové zasadnutie MsZ by sme mali predložiť rozpočet na
budúci rok, aby ho stihlo zastupiteľstvo schváliť. Pre nových zastupiteľov by nebolo ľahké
schvaľovať rozpočet, pretože sa možno niektorí z nich budú do tejto činnosti ešte len
zapracovávať. Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, kde sa okrem iného
hovorí aj o tom, že rozpočet na r. 2015 nesmie prekročiť rozpočtované výdavky r. 2014.
V jednotlivých programoch môžu byť zmeny, ale v globále nesmieme mesto prekročiť výslednú
sumu výdavkov r. 2014. Týmto spôsobom chce štát prinútiť samosprávy k šetreniu.
p. Zámečníková: My máme podľa novely zákona robiť všetky nákupy cez elektronické aukcie.
Zatiaľ nám však ani VÚC Trenčín nevie poradiť ako to máme robiť pri malých nákupoch.
p. Krištofíková: Určite sa to do budúcna zmení, je to nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.
Elektronická aukcia sa oplatí pri väčších investíciách, ale nie pri drobných nákupoch. K rozpočtu
na r. 2015 sa ešte vrátime na budúcom zasadnutí komisie.
4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina – zrealizované
i pripravované
Predsedníčka komisie požiadala p. riaditeľku DK Javorina, aby informovala členov komisie
o akciách DK Javorina, ktoré sa uskutočnili a ktoré pripravujú v blízkej budúcnosti.
p. Adámková: Od nášho posledného stretnutia sme zorganizovali množstvo akcií. V júni sme
spoločne s mestom pripravovali jarmok, na ktorom sme mali na starosti kultúrny program.
Začiatkom júla sa uskutočnilo tradičné podujatie Tomaníkova nota, ktoré sa koná na počesť
nášho bývalého umeleckého vedúceho Dychovej hudby p. Tomaníka. Je nám ľúto, že na tomto
podujatí už nevystúpila naša dychovka, ktorá skončila už svoju činnosť. Väčšina z členov
dychovku sú už seniori a ak by sme chceli obsadiť miesta v dychovke, museli by sme volať
hudobníkov z NM či okolia na výpomoc a na to nemáme peniaze. Na Tomaníkovej note sa teda
tento rok predstavili Myjafci a Dubovanka. V auguste sme pripravili Remeslá našich predkov.
Tento rok už išlo o 10. ročník podujatia, a tak sme sa ho snažili urobiť kvalitnejší, zaujímavejší,
honosnejší. Bolo to možné aj vďaka dotácií z fondov Európskej únie z Programu cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-2013 a z grantu z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii
Pontis. Vďaka tomu sme si mohli dovoliť zakúpiť ozvučovaciu techniku, osvetľovaciu techniku,
veľké tieniace stany, lavičky so stolíkmi, interiérové stoly, zaplatiť viac súborov, ktoré
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vystupovali a ďalšie veci. Počasie nám prialo, mali sme najvyššiu účasť remeselníkov zo
všetkých ročníkov – zúčastnilo sa ich až 70. Mali sme i veľké množstvo návštevníkov. Pre deti
boli pripravené tvorivé dielne, drevený kolotoč na ručný pohon. Sprievodným podujatím bola
výstava bonsajov – Čaro bonsajov a premeny dreva v Stredisku cezhraničnej spolupráce. Výstava
žiaľ trvala len dva dni, aby to stromy vydržali. Návštevníci túto výstavu veľmi kladne hodnotili.
Na začiatku augusta sa uskutočnila prezentácia knihy Partizáni a Slovensko.
Spoluzostavovateľom tejto knihy je staroturiansky historik Juraj Krištofík. Prezentácia sa niesla
v príjemnom duchu a zúčastnilo sa jej množstvo ľudí a tiež významný hosť, prof. Rychlík
z Karlovej Univerzity v Prahe. Na konci augusta sme zrealizovali úplne nové podujatie –
Rozlúčka s letom. Bola to naozaj rozlúčka s letom a prázdninami, a tak bol program venovaný
najmä deťom. Predstavilo sa im divadlo Maska zo Zvolena s predstavením Happy Zoo, potom si
mohli deti aj dospelí pozrieť vystúpenie trénerov a psov Kynologického klubu Jablonica. Vo
večerných hodinách bol pre ľudí pripravený koncert skupiny Dostavník. Počas celého dňa deti
kreslili svoj prázdninový zážitok. Z týchto obrázkov máme teraz výstavku vo vestibule DKJ.
V tento deň sme dali do užívania aj verejný knižný box, ktorý má svoje miesto na Námestí
slobody. Má slúžiť širokej verejnosti. Princíp je taký, že si z neho môžete zobrať knihu, ktorá sa
Vám páči, môžete si ju prečítať a vrátiť alebo vziať domov. Takisto aj vy môžete z domu priniesť
knihu a dať ju dovnútra. Zatiaľ funguje systém dobre, kolegyne z knižnice chodia knihy dopĺňať
a všimli si, že knihy tam pribúdajú a odbúdajú aj od ľudí. Počas leta sme robili i zájazdy najmä
pre deti s rodičmi. Navštívili sme Budapešť a Tropicarium, Zoo Lešnú a Osvienčim. V júli sme
mali naplánovaný výlet do Habakuky Donovaly a na Agrokomplex Nitra, ale mali sme málo
prihlásených ľudí. Zájazdy sme preto zrušili. Na konci augusta sme ešte navštívili výstavu kvetov
v Tullne v Rakúsku.
Čo sa týka akcií, ktoré nás ešte len čakajú, v piatok spoluorganizujeme Spomienkovú slávnosť na
Ing. Miroslava Neráda pri príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín. Na podujatí bude
slávnostne odhalený pamätník venovaný tejto osobnosti, ktorý bolo možné vybudovať vďaka
finančnému daru od Ing. Neráda. V októbri máme naplánované predstavenie Fíha Tralala –
5.10.2014, divadelné predstavenie Kto zhasol svetlo – 9.10.2014 a predstavenie Radošinského
naivného divadlo Z čista jasna – 27.10.2014. Dovtedy ešte chceme vymeniť a zrekonštruovať
scénické osvetlenie vo veľkej sále. Sme radi, že nám mesto dalo peniaze na rekonštrukciu
osvetlenia, pretože už bolo naozaj v zlom stave. Rekonštrukciu musíme stihnúť do 5. októbra
2014. Na 16.11.2014 sme pripravili pre ľudí vystúpenie Kysuckého prameňa, ktorý môžete
poznať z TV Šláger. V rámci zájazdov máme pripravený 4. októbra zájazd na vinobranie do
Valtíc. V posledných dňoch sme ešte vyhlásili súťaž fotografií pre nádejných fotografov v 3.
kategóriách – Mesto Stará Turá, Portréty a Krajina. Fotografie majú zachytávať mesto Stará Turá,
ľudí v ňom a jeho okolie. Na koniec októbra už začíname pripravovať podujatie Kopaničársky
jarmek.
Na záver by som sa ešte raz rada poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Remesiel
našich predkov. Či už to boli pani kuchárky z MŠ Stará Turá, p. uč. Rzavskej zo ZUŠ Stará Turá,
p. učiteľkám zo ZŠ Stará Turá a všetkým organizáciám, ktoré pomohli. Bez Vašej pomoci by sme
toto podujatie nemohli robiť v takom rozsahu ako ho robíme.
Predsedníčka komisie poďakovala p. riaditeľke DK Javorina za informácie o činnosti DK
Javorina.
5. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení – šk. rok 2014/2015
(odbornosť vyučovania, vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ, projekt „ZŠ
odborne“, počty žiakov, špeciálna trieda v MŠ, ...)
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p. Krištofíková: Začali sme nový školský rok. Aj keď štatistiky budú spracované až k 15.
septembru, bola by som rada, ak by jednotliví riaditelia informovali členov komisie, aké sú zatiaľ
počty detí na školách.
ZUŠ Stará Turá
p. Lacová: V rámci ZUŠ Stará Turá sa učitelia práve snažia urobiť rozvrhy tak, aby všetkým
vyhovoval. Čo sa týka počtov detí, v hudobnom máme prihlásených 125 detí a jeden nadštandard,
vo výtvarnom odbore 88 detí plus 2 nadštandardy, v tanečnom odbore 89 detí a 4 nadštandardy
a v literárno-dramatickom krúžku 7 detí a jeden nadštandar. Zhruba budeme mať asi 317 detí.
Tento počet sa však ešte určite bude hýbať.
p. Krištofíková: To znamená, že budete mať zhruba rovnaký počet detí ako v minulom šk. roku.
p. Lacová: Prijali sme 3 kvalifikovaných učiteľov do výtvarného odboru p. Oľgu Medňanskú, na
spev p. Michala Stískala a do liter. – dramatického odboru p. Katarínu Medňanskú. Pani
Minzerákovou bude u nás pracovať na dohodu a bude vyučovať hru na cimbal. Cez prázdniny
sme sa nenudili. Museli sme vyriešiť usporiadanie tried a administratívnej časti ZUŠ. Sťahovali
sme 7 tried. Prvý júlový týždeň a posledný augustový nám odstarňovala firma, ktorá
rekonštruovala školu, reklamačné závady na budove.
p. Krištofíková: Som rada, že prišli závady odstrániť počas prázdnin.
p. Lacová: Boli šikovní a ochotní. Niektoré ďalšie práce na budove sme robili počas prázdnin aj
vo vlastnej réžii. Čo sa týka úspechov detí, sme veľmi radi, že deti získali ocenenie na súťaži
Nová Zagora v Bulharsku. Najnovší úspech je výhra zlatej, striebornej aj bronzovej mediale na
súťaži v Japonsku. Túto súťaž vyhrali naše deti aj v minulom roku a získali všetky tri prvé
miesta. Je úžasné, že tento úspech zopakovali. Mediale nám prídu odovzdať.
p. Krištofíková: Gratulujeme k úspechom.
ZŠ Stará Turá
p. Koštialová: Stále ešte nemáme presný počet detí, ktoré budú v novom šk. roku navštevovať
našu ZŠ. Momentálne máme prihlásených 681 žiakov, ale ešte sú tam 3 – 4 sporné deti, kde
uvidíme ako to dopadne a kam nastúpia do ZŠ. Počet chlapcov a dievčat je takmer rovnaký.
V nultom ročníku máme 11 detí, v 1. ročníku 66 žiakov.
p. Krištofíková: V materskej škole máme tento rok 296 detí, z toho až 111 predškolákov.
p. Koštialová: Tento rok sme mali na zápise množstvo odkladov, vidíme u mnohých detí veľkú
nezrelosť. 82 žiakov išlo do 5. ročníka. Jedna trieda je s rozšírenou formou vyučovania
anglického jazyka. Na rozšírený variant sa testovalo 42 žiakov, 13 z nich bolo úspešných, no
jedna žiačka sa rozhodla, že do tejto triedy nenastúpi. Rozšírený variant vyučovania Aj má teda
12 žiakov v 5.A, druhá časť triedy ide normálnym variantom. Konečne sme dostali peniaze na
školských asistentov, teda na úväzok 1,8 asistenta. Je to síce málo peňazí, ale nakoniec sme našli
špeciálnu pedagogičku, ktorá ešte študuje 2. vysokoškolský stupeň a bola ochotná nastúpiť. Ďalší
asistent je absolvent magisterského štúdia. V minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu
ZŠ odborne, kde nás vybrali ako jednu z najlepších škôl. V rámci projektu sme získali vybavenie
do troch odborných tried. Naša škola bola uvedená medzi úspešnými aj na stránke Ministerstva
školstva, dostali sme sa medzi 4 najúspešnejšie školy na Slovensku. V piatok odišiel náš žiak s p.
učiteľkou do CERNu do Švajčiarsku, za výsledky v súťaži ZENIT. Veľký úspech mali naše
žiačky aj v ZOČke, kde získali v celoslovenskom kole 2. a 5. miesto. Získali sme aj ďalšie
ocenenia – 1. miesto vo vedomostných súťažiach v okrese, 5. miesto vo vedomostných súťažiach
v kraji, 5. miesto v športových súťažiach v kraji. Počas leta sme robili opravy budovy na
Komenského ulici. Vymaľovala sa časť chodieb a deviatacke triedy na Hurbanovej ulici.
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Namontoval sa aj kamerový systém, pretože sme mali na Hurbanovej ulici problémy
s vandalizmom. Máme dve nové p. učiteľky, v družine a pre výučbu v odborných učebniach.
p. Slezáček: Kde sa môžeme dočítať o Vašich úspechoch?
p. Koštialová: Na stránke školy, na stránke mesta, ale aj v Staroturianskom spravodajcovi.
SOŠ Stará Turá:
p. Zámečníková: Naša škola bola pozvaná na medzinárodný tábor do Rakúska, kde sme boli
oslovený ako jediná škola zo SR. Mali sme tu prezentáciu pre slovenských žiakov. Žiak ZŠ Bajjani, ktorý bol s nami, vysvetľoval aj po anglicky Rakúšanom, takže sme mali prezentáciu
naozaj na úrovni. Začali sme nový školský rok, reparáty prebehli úspešne, 2 žiaci opakujú ročník,
1 prestúpil na inú školu. Odišlo nám 51 žiakov, ale prišlo až 81 žiakov. V súčasnosti máme 297
žiakov. Sme jediná škola v okolí, kde sa prihlásil taký veľký počet žiakov. V súčasnosti robíme
výkazy a štatistiky, ktoré musíme poslať. Väčšina našich odborov je podľa nových tabuliek
Ministerstva školstva nežiaducich, vraj potrebujú absolventov v iných odboroch. Je to však
diskutabilné, pretože každý okres potrebuje iných absolventov a iné odbory. Ministerstvo uvažuje
o novom type vyučovania maturitných odborov, týždeň škola, týždeň prax, kde si však nevieme
predstaviť, ako žiakov pripravíme na rovnakú maturitu, akú majú gymnazisti. Duálne
vzdelávanie ide z jedného extrému do druhého.
p. Krištofíková: Mali ste aj nejaké personálne zmeny?
p. Zámečníková: Jedna p. učiteľka išla do dôchodku a prijali sme novú pedagogičku na
vyučovanie Aj a Sj. Pripravovali sme rozvrhy hodín, tak, aby každému vyhovovali a v blízkej
budúcnosti budeme ešte pripravovať imatrikulácie pre prvákov.
MŠ Stará Turá
p. Krištofíková:Čo sa týka MŠ, majú v súčasnosti 296 žiakov. Po minulé roky bývalo tak 230
detí. Pribudli nové priestory na Komenského ulici, kde máme dve triedy predškolákov a od tohto
školského roka aj novú špeciálnu triedu pre deti, ktoré potrebujú špeciálny prístup z dôvodu
zdravotného obmedzenia. V tejto triede sú potrební dvaja pedagógovia, z toho jeden špeciálny, je
to trieda len pre malý počet detí. V súčasnosti je trošku sťažený prístup do pavilónu na
Komenského ulici, nakoľko sa tu robia výkopové práce. Naplánovaná je rekonštrukcia
telocvične, kde sa bude robiť aj úprava okolia. Myslím si, že keď v súčasnosti odpájame od
kotolne ďalší pavilón, bolo by dobré, aby sa tak v budúcnosti urobilo aj pri posledných dvoch
pavilónoch. Stará kotolňa už potom nebude potrebná. P. Adamkovičová ide práve
z Rodičovského združenia MŠ, tak nám môže povedať niečo viac o novom šk. roku v MŠ.
p. Adamkovičová: My sme sa stretli na rodičovskom združení ohľadom predškolákov. Pre deti sa
pripravuje plavecký krúžok i anglický jazyk. Dobrý je aj nápad s projektom Rodičia deťom.
Deťom sa budú venovať aj tréneri v Mestskom športovom areáli a budú ich viesť k športovej
aktivite. Čo sa týka nového pavilónu na Komenského ulici, ja som z neho trošku zdesená. Bojíme
sa, že deťom bude v pavilóne zima.
p. Krištofíková: V novembri by mala byť hotová kotolňa pre tento pavilón, takže bude odstavený
od starej kotolne. V minulom roku tam bola vlhkosť naozaj veľká, ale novou kotolňou by sa malo
všetko odstrániť. Vidím, že rodičia sú nespokojní aj s tým, že sa deťom často menia p. učiteľky.
Vždy to však nejde, aby im zostala stále rovnaká učiteľka.
p. Adamkovičová: Rodičia sú radšej, ak má dieťa stále rovnakého učiteľa.
p. Krištofíková: Keďže máme tento rok toľko predškolákov, chcem vopred požiadať, či by bolo
možné, aby boli všetky deti zapojené do kultúrnych programov Nadácie ŽIVOT či ku Dňu
matiek. Rodičia by chceli, aby každý jeden predškolák aspoň raz vystupoval.
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p. Koštialová: My by sme chceli navrhnúť, aby sa každý rok striedali školy v zostavovaní
scenára. Ak sa prestriedajú ZŠ, MŠ a ZUŠ, vždy budú nové nápady a program bude originálny.
Našim p. učiteľkám už nápady dochádzajú. V programoch by mali vystupovať hlavne deti z 1.
stupňa ZŠ a z MŠ, pretože vtedy je o program najväčší záujem.

1. Rôzne
Termín zápisu detí
p. Lacová: Tento školský rok by mal byť vraj zápis detí posunutý na neskorší termín až na apríl.
p. Krištofíková: Zatiaľ to nie je oficiálne, s určitosťou vieme len to, že bude posunuté na apríl
Testovanie deviatakov.
p. Koštialová: Na monitorovanie deviatakov je to naozaj nevhodný termín, hneď po
veľkonočných prázdninách.
Novely zákonov v školstve
p. Krištofíková: Ešte Vás chcem informovať, že sa momentálne sú pripravené novely zákonov
týkajúcich sa školstva, ktoré už prešli pripomienkovým konaním a budú predložené na rokovanie
parlamentu. Sú to:
596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
597/2003 Zákon o financovaní základných a stredných škôl
245/2008 Školský zákon
317/2009 Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
Čo sa týka financovania školstva, nebudú sa už stanovovať financie podľa počtu žiakov, ale
počtu tried alebo kombináciou týchto spôsobov. Od 1. 9. 2015 budú platiť okrem najvyšších
počtov žiakov v triedach i najnižšie počty. Preto bude môcť škola otvoriť triedu len vtedy, ak
splní kritérium najnižšieho počtu žiakov. Na menšie dedinské školy to bude mať veľký vplyv. Ak
otvoria triedu s nižším počtom detí, nedostanú peniaze na prevádzku.
Priestor na výstavy
p. Adámková: Chcela by som v mene DK Javorina osloviť MŠ, ZŠ, ZUŠ i SOŠ. Ak by mali
záujem urobiť si nejakú výstavu svojich prác, radi by sme im poskytli priestor Strediska
cezhraničnej spolupráce v DK Javorina. Tento priestor je na výstavy ako stvorený a boli by sme
radi, ak by ho oživili práce detí.
Výlep plagátov
p. Adámková: Mám ešte jednu pripomienku, ktorá sa týka výlepu plagátov v Starej Turej.
Disciplína a slušnosť ľudí je strašná. V iných mestách je výlep plagátov spoplatnený, u nás je
zadarmo, ale žiaľ to tak aj vyzerá. Pri MsÚ je starý novinový stánok, kde je polepený plagát na
plagáte. A to je iba jeden z príkladov. Je to naozaj hanba. My si dávame robiť plagáty, stoja nás
peniaze a ich výlep úsilie. Hneď ako ich vylepíme, tak nám ich niekto prelepí. V minulosti som
niektorým ľuďom i dohovárala, ak som poznala osobu, ktorá plagáty lepila. Ale nepomohlo to.
Navrhujem, aby mesto prijalo VZN, na základe ktorého sa vyvarujeme ľudí, ktorí si robia
propagáciu týmto spôsobom. Dohodneme sa, kto bude plagáty vylepovať, či Dk Javorina alebo
TSST a čo si budeme pýtať za jeden plagát. Ak bude výlep spoplatnený, ľudia si rozmyslia,
koľko plagátov vylepia.
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Členovia komisie odporúčajú, aby mestský úrad Stará Turá pripravil VZN o vylepovaní
plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta.
2. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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