Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 14. februára 2018 o 16.00 hod.
v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Žiadosti o finančné prostriedky
3. Schvaľovanie žiadostí
4. Rôzne
5. Uznesenie
6. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných privítala Mgr. Martina Brisudová podpredsedníčka komisie. Následne bol schválený program. Zasadnutia sa nezúčastnil a bol
ospravedlnený Michal Obročník.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie predniesla žiadosti o finančné prostriedky v takom poradí ako prišli.
1. Žiadosť súboru Fialôčka pri Klube dôchodcov v Poltári o poskytnutie finančného
príspevku v sume 400 €, ktorý použijú na zakúpenie nových blúzok pre členky súboru.
2. Žiadosť Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Poltár o poskytnutie
finančného príspevku v sume 500,00 € na Krajskú prehliadku speváckych skupín JDS,
ktorá sa bude konať dňa 9. mája 2018 v Kultúrnom dome v Poltári. Poskytnutý
príspevok použijú na zabezpečenie obedov pre účinkujúcich a hostí cca 250-300 osôb.
Bude to celodenná akcia.
3. Občianske združenie OPONA žiada o príspevok na zabezpečenie premiéry divadelnej
hry „Bola že to svadba“, ktorá bude dňa 24.februára 2018 v KD v Poltári. Finančné
prostriedky použijú na zakúpenie látok a ušitie nových kostýmov.
K bodu 3
Žiadosti o finančné príspevky boli schvaľované postupne a každá osobitne.
1. Súboru Fialôčka pri Klube dôchodcov v Poltári bol schválený finančný príspevok
v sume 150 €, ktorý použijú na zakúpenie nových blúzok pre členky súboru.
2. Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku Poltár bol schválený finančný
príspevok v sume 200 € na Krajskú prehliadku speváckych skupín JDS.
V propagačných materiáloch uviesť s finančnou podporou mesta Poltár a Komisie pre
kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ.
3. Občianskemu združeniu OPONA bol schválený príspevok v sume 160 € na
zabezpečenie premiéry divadelnej hry. Finančné prostriedky sa použijú na ušitie
nových kostýmov a zakúpenie kvetov pre účinkujúcich.
K bodu 4
Mgr. Ľuboslava Slebodníková navrhla uskutočniť kultúrne akcie z oblasti vážnej hudby.
Klavírny koncert vážnej hudby bol v minulom roku. Tento rok by chcela do nášho mesta
pozvať Mobilné kultúrne centrum z Bratislavy, ktoré prináša kultúru do menších miest
Slovenska. Repertoár je k dispozícii na ich oficiálnej internetovej stránke. Po vzájomnom
telefonickom dohovore by vystúpilo komorné kvarteto. Pán Schiller prejavil záujem o osobné

stretnutie v základnej umeleckej škole, pretože pripravujú rôzne projekty aj pre žiakov a
dospelých. Mgr. Ľuboslava Slebodníková sa s riaditeľom mobilného kultúrneho centra stretne
dňa 1. marca 2018, kde detailnejšie dohodne podmienky koncertu. Osobne zabezpečí,
pozvánky na koncert, publikum i malý informačný bulletin. Členovia komisie vyjadrili súhlas
s uskutočnením koncertu vážnej hudby.
K bodu 5
U Z N E S E N I E č. 1/2018
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ schvaľuje :
1. Súboru Fialôčka pri Klube dôchodcov v Poltári finančný príspevok v sume 150 €,
ktorý použijú na zakúpenie nových blúzok pre členky súboru,
2. Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku Poltár finančný príspevok
v sume 200 € na Krajskú prehliadku speváckych skupín JDS,
3. Občianskemu združeniu OPONA príspevok v sume 160 € na zakúpenie látok, ušitie
nových kostýmov, zakúpenie kvetov a cukroviniek pre účinkujúcich v premiére
divadelnej hry „Bola že to svadba“.
K bodu 6
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári, dňa 19. februára 2018

Daniel Kamas v. r.
predseda komisie
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