Zápisnica č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 31. mája 2017 o 16. 00 hod.
v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Žiadosť o finančné prostriedky
3. Schvaľovanie žiadostí
4. Plán práce komisie kultúry na rok 2017
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných privítala Mgr. Martina Brisudová, podpredsedníčka
komisie. Následne bol schválený program. Zasadnutia sa nezúčastnili predseda komisie
Daniel Kamas, ktorý bol zo zasadnutia komisie ospravedlnený a Michal Obročník.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie prečítala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Základná
umelecká škola v Poltári žiada o finančný príspevok na spoluorganizovanie prehliadky
„Talentík múz 2017“, ktorá sa uskutoční dňa 9. júna 2017. Podľa vyjadrenia Mgr.
Slebodníkovej škola chce týmto spôsobom podporiť mladé talenty. Z pridelených financií
budú súťažiacim zakúpené ceny a vytlačené diplomy. Ďalej uviedla, že z rozpočtu komisie
školstva im nebol schválený finančný príspevok. Okrem iného podotkla, že klavírny koncert
Ádama Baráza a japonskej klaviristky Alisa Yajima bol pozitívne hodnotený a aj v budúcnosti
bude takéto podujatia organizovať a podporovať mladé umelecké talenty.
K bodu 3
Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová dala hlasovať o uvedenej žiadosti. Všetci
prítomní členovia súhlasili s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 130 €.
K bodu 4
Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová predložila do komisie Rámcový plán práce
komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ na rok 2017.
Po doplnení bol všetkými členmi komisie kultúry schválený.

Rámcový plán práce
komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
na rok 2017
Január - Marec
Zasadnutie komisie

1. Rámcový plán činnosti zasadnutí kultúrnej komisie
2. Prerokovanie došlých žiadostí o finančnú podporu aktivít miestnej kultúry, iné náležitosti
súvisiace s kultúrou mesta Poltár
3. Návrh koncertu vážnej hudby pre mesto Poltár
4. Prezentácia a propagácia kultúrno – spoločenských podujatí na stránkach mesta Poltár
5. Vystúpenia mestského speváckeho zboru Letokruhy: Fašiangy, MDŽ
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Uznesenie, záver

Apríl - Máj
Zasadnutie komisie

1. Kontrola uznesení a prijatých opatrení z predchádzajúcich zasadnutí komisie
2. Prerokovanie došlých žiadostí o finančnú podporu aktivít miestnej kultúry, iné náležitosti
súvisiace s kultúrou mesta Poltár
3. Organizácia koncertu vážnej hudby - KLAVÍRNY KONCERT – maďarského hudobného
skladateľa, klaviristu Ádáma Baráza a japonskej klaviristky Alisi Yajima pre mesto Poltár
v spolupráci so ZUŠ Poltár a ZUŠ Balog nad Ipľom v mesiaci máj
4. Informácia o činnosti záujmových súborov – Detský folklórny súbor Kukučky, folklórny
súbor Poltarica, divadelný súbor OPONA, ženský spevácky zbor LETOKRUHY
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Uznesenie, záver

Jún - August
Zasadnutie komisie

1. Čerpanie rozpočtu za prvý polrok 2017 / kapitola kultúry
2. Prerokovanie došlých žiadostí o finančnú podporu aktivít miestnej kultúry, iné náležitosti
súvisiace s kultúrou mesta Poltár
3. Návrhy na kultúrne podujatia počas leta v spolupráci s KD Poltár, mestom Poltár
4. Stav kroniky mesta Poltár, predloženie textov, plnenie opatrení
časový a obsahový harmonogram
5.
6.
7.

Diskusia
Rôzne
Uznesenie, záver

September – Október
Zasadnutie komisie

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie

2. Prerokovanie došlých žiadostí o finančnú podporu aktivít miestnej kultúry, iné náležitosti
súvisiace s kultúrou mesta Poltár
3. Čerpanie rozpočtu za druhý polrok 2017 / kapitola kultúry
4. Presný program Dní mesta na rok 2017 a program slávnostného zasadnutia MsZ
5. Návrhy ocenených osobností
6. Stanovisko komisie kultúry
7. Diskusia
8. Rôzne
9. Uznesenie, záver

December
Zasadnutie komisie

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia kultúrnej komisie
2. Prerokovanie došlých žiadostí o finančnú podporu aktivít miestnej kultúry, iné náležitosti
súvisiace s kultúrou mesta Poltár
3. Vyhodnotenie priebehu Dní mesta
4. Zhodnotenie činnosti oddelenia, komisie kultúry školstva a ostatných záujmových činností na
území mesta Poltár za rok 2017
5. Návrh podujatí do kultúrneho kalendára na rok 2018
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
7. Návrh podujatí do kultúrneho kalendára na rok 2018
8. Čerpanie rozpočtu za druhý polrok 2017 /kapitola kultúry
9. Správa o činnosti ZPOZ
10. Správa o činnosti mestskej knižnice a múzea
11. Diskusia
12. Rôzne
13. Uznesenie, záver
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ sa bude riadiť plánom komisie a príslušnými právnymi
a internými predpismi súvisiacimi s kultúrnymi aktivitami mesta Poltár. Zasadať bude podľa potreby aj
mimo uvedených termínov v budove MsÚ a v kultúrnych zariadeniach mesta Poltár, alebo v ZUŠ Poltár.
V rámci svojich kompetencií a možností bude mapovať všetky kultúrne aktivity na území mesta.
Spolupracovať na návrhoch a realizáciách jednotlivých projektov a podujatí. Koordinovať kultúru
v spolupráci s KD, kultúrnymi a spoločenskými kolektívmi na území mesta Poltár.

K bodu 5
Pán Slavkovský sa opýtal na žiadosť pána Michala Abelovského a mal dotaz na schválenie
nových členov do komisie. Taktiež povedal, že pán Michal Obročník sa nezúčastňuje
zasadnutí komisie a mali by sme to prehodnotiť. Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina
Brisudová dala hlasovať o žiadosti pána Abelovského. Žiadosť pána Abelovského o vzdanie
sa členstva v komisii kultúry zobrala komisia na vedomie. Pán Slavkovský navrhol doplniť
nového člena komisie pani Renátu Macove, pracovníčku mestskej knižnice. Podľa
podpredsedníčky komisie je potrebné zvážiť aj navrhnutie členov, ktorí aktívne pôsobia
v oblasti kultúry, napr. spevácke skupiny, folklórne skupiny, ich zástupcov, vedúcich.
Odporúča osloviť zástupcov týchto kolektívov a pozývať na každé zasadnutie komisie
jedného zástupcu. O prípadnom doplnení členov komisie bude komisia rokovať na júnovom
zasadnutí, pred rokovaním poslaneckého zboru.

K bodu 6
U Z N E S E N I E č. 2/2017
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ schvaľuje :
1. Základnej umeleckej škole v Poltári finančný príspevok 130 € na spoluorganizovanie
prehliadky „Talentík múz 2017“, ktorá sa uskutoční dňa 9. júna 2017 v ZUŠ v Poltári.
2. Rámcový plán práce komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ na rok 2017.
B/ berie na vedomie
1.
Žiadosť o odstúpenie pána Michala Abelovského z členstva v komisii pre
kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári.

K bodu 7
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári dňa 5. júna 2017
Daniel Kamas
predseda komisie

Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

U Z N E S E N I E č. 2/2017
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ schvaľuje :
1. Základnej umeleckej škole v Poltári finančný príspevok 130 € na spoluorganizovanie
prehliadky „Talentík múz 2017“, ktorá sa uskutoční dňa 9. júna 2017 v ZUŠ v Poltári.
2. Rámcový plán práce komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ na rok 2017.
B/ berie na vedomie
žiadosť o odstúpenie pána Michala Abelovského z členstva v komisii pre kultúru, mestskú
kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári

V Poltári 5. júna 2017

Daniel Kamas
predseda komisie

