Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie
obce Malachov, z dňa 12.8.2020.

Prítomní: RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka obce, ako hosť
Ing. Martin Pál, predseda komisie
Žofia Štulajterová, členka komisie
Eva Gajdúšková, členka komisie

Program: 1. Úvod
2. Pracovné stretnutie k blížiacemu sa Dňu obce 2020

1. Úvod:
Na úvod nás privítala pani starostka, ktorá toto stretnutie aj zvolala. Oboznámila nás so
svojim stanoviskom a vyzvala nás, aby sme sa vyjadrili a poprípade navrhli nejaké riešenie.

2. Pracovné stretnutie k blížiacemu sa Dňu obce

Keďže situácia tento rok je na celom svete špecifická a nepredvídateľná, narušuje to aj
naše plány a akcie. Kvôli corona kríze sa nemohlo uskutočniť MDD, ani iné podujatia a je
veľmi otázne, čo z plánovaných akcií do konca roku bude možné ešte uskutočniť.
Momentálne, keď sa v SR zvyšujú počty nakazených ľudí na Covid 19 a deti by mali po
polročnej prestávke konečne nastúpiť do školy, je vysoký predpoklad, že sa opatrenia opäť
začnú sprísňovať. Je teda na mieste otázka, ktorú nám pani starostka predostrela a síce, či
budeme vôbec tento rok Deň obce organizovať. Oboznámila nás, že postupne musela rušiť
všetky rezervované atrakcie, nakoľko náš priestor kde sa táto akcia každoročne organizuje,
už teraz neumožňuje dodržať všetky platné obmedzenia a tiež organizovať masovú akciu
bez dostatočného počtu obslužného personálu ( ktorý my jednoznačne nemáme ) je
v tomto rizikovom období veľmi nebezpečné a neuvážené. Okrem toho viaceré atrakcie

treba zálohovo vyplatiť dopredu a obec by mohla prísť o financie, navyše finančná dotácia
z VÚC je t.č. pre všetky samosprávy stopnutá...
Po rozobratí všetkých aspektov a podrobnej analýze všetkých pre aj proti a tiež po
skonštatovaní, že kvôli tímovému vareniu gulášov je vysoký predpoklad, že by mohlo
vzniknúť nejaké ohnisko nákazy, sme sa jednohlasne dohodli, že bude lepšie, ak sa tento
rok Deň obce nebude organizovať.

Na záver predseda komisie Ing. Martin Pál poďakoval všetkým za účasť a ukončil
zasadnutie.

V Malachove, dňa 12.8.2020
Zapísala: Eva Gajdúšková, členka komisie

