Obec Malachov
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie verejného poriadku a životného prostredia,
pri obecnom zastupiteľstve v Malachove, ktoré sa
uskutočnilo dňa 8.10.2019

Prítomní

za komisiu:

Bc. Lenka Kapustová (predsedníčka komisie)
Jaroslava Steinsdorferová (člen komisie)
Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD. (člen komisie)

za obecný úrad:

RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková (starostka obce)

Hostia:

Janka Krnáčová
Ing. Peter Terem (predseda DS Malá Chova z Malachova)
Ing. Martin Pál (predseda OZ DS Malá Chova z Malachova)
Eva Gajdúšková (režisérka DS Malá Chova z Malachova)
Ľubomír Gajdušek (podpredseda OZ DS Malá Chova z Malachova)
Mária Pálová (ekonómka DS Malá Chova z Malachova)
Andrej Dobrota (člen DS Malá Chova z Malachova)

Program:

Prejednanie žiadosti p. Krnáčovej J. ohľadom používania divadelnej
miestnosti

Zasadnutie komisie otvorila starostka Obce Malachov RNDr. Lucia Ferenc
Gajdúšková, ktorá informovala prítomných o žiadosti p. Krnáčovej J. doručenej na
Obecný úrad v Malachove, ako aj všetkým poslancom OZ prostredníctvom mailových
schránok dňa 15.9.2019. Starostka oboznámila prítomných s tým, že poslanci
obecného zastupiteľstva ju dňa 16.9.2019 na zasadaní obecného zastupiteľstva
požiadali o riešenie tejto žiadosti. Žiadosť sa týka používania divadelnej miestnosti ako
aj prehodnotenia správcu divadelnej miestnosti. Pani starostka informovala všetkých
prítomných, že túto žiadosť chcela riešiť stretnutím p. Krnáčovej J. s divadelným
súborom Malá Chova z Malachova, nakoľko sa táto žiadosť týka priamo súboru, keďže
sa jedná o používanie divadelnej miestnosti, o ktorú sa starajú členovia divadelného
súboru. Na žiadosť p. Krnáčovej J. bola na stretnutie prizvaná aj Komisia verejného
poriadku. Starostka obce teda poprosila predsedníčku komisie p. Kapustovú Lenku,
aby pokračovala v prerokovaní žiadosti. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných
v hlavných bodoch o žiadosti p. Krnáčovej J., nakoľko všetci mali pred sebou žiadosť
v písomnej podobe a túto mali už dopredu prečítanú a vedeli o čo ide. Poprosila p.

Krnáčovú J. o vyjadrenie sa k podanej žiadosti. P. Krnáčová J. informovala
o dôvodoch, prečo túto žiadosť napísala a teda, že ju napísala aj z toho dôvodu, že jej
na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 24.4.2019 nebolo odpovedané v diskusii na
jej otázku a to, prečo nie je divadelná miestnosť dostupná všetkým občanom a prečo
si po kľúče od tejto miestnosti musí chodiť k rodine Gajdúškovej, keď táto miestnosť je
súčasťou kultúrneho domu a má slúžiť všetkým občanom, ktorí si prenajmú kultúrny
dom. Viac krát pri tom zdôraznila, že nemá problém s divadelným súborom, ako takým,
ale len s p. Gajduškom, ktorý podľa jej slov, vystupoval voči jej osobe nepríjemne,
v poslednej dobe, keď si pýtala od neho kľúče od divadelnej miestnosti, prípadne
chcela od neho pomoc s osvetlením kultúrneho domu pri usporadúvaní koncertov.
Po vyjadrení p. Krnačovej J. si komisia aj ostatní prítomní vypočuli písomné oficiálne
stanoviská od p. Gajduška Ľ. ako aj od divadelného súboru Malá Chova z Malachova,
v ktorých sa okrem iného píše aj to, že kľúče od divadelnej miestnosti sú, a vždy boli,
k dispozícii všetkým občanom, ktorí ich budú v rámci podujatí potrebovať a tieto si
môžu, po dohode na obecnom úrade, vyzdvihnúť u p. Gajduška Ľ. ako aj u p.
Gajdúškovej E. Obidve stanoviská sú prílohou tejto zápisnice.
Po vypočutí všetkých zúčastnených strán, komisia verejného poriadku a životného
prostredia odporúča starostke obce vypracovanie Zmluvy o výpožičke na divadelnú
miestnosť nachádzajúcu sa v priestoroch kultúrneho domu a túto predložiť na
najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva na prerokovanie.

Starostka obce a predsedníčka komisie sa poďakovala prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.

V Malachove, 13.10.2019

Zapísala: Bc. Lenka Kapustová (predsedníčka komisie)

