Zápisnica č. 5/2018 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 7. decembra 2018 o 15.30 hod. v
zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Finančný zostatok KK, žiadosť o finančné prostriedky
3. Rôzne
4. Uznesenie
5. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných privítala Mgr. Martina Brisudová podpredsedníčka komisie. V úvode poďakovala všetkým prítomným členom komisie za
prácu, ktorú vykonali za štyri roky. Následne pozvala členov komisie na ustanovujúce
mestské zastupiteľstvo, ktoré bude 10.12.2018 o 13,00 hodine v obradnej sieni. Potom bol
schválený program zasadnutia komisie kultúry. Na rokovaní neboli prítomní predseda
komisie Daniel Kamas a Michal Obročník.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie p. Šálková informovala prítomných členov o čerpaní finančných
prostriedkov. Vyčerpaných k dnešnému dňu bolo 2 145,45 €. Zostatok činí 854,55 €. Do
komisie bola doručená jedna žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Je to žiadosť
Mestského speváckeho zboru LETOKRUHY pod vedením Mgr. Slebodníkovej vo výške 200
eur na zakúpenie blúzok pre členky speváckeho zboru.
K bodu 3
Mgr. Ľuboslava Slebodníková uviedla a prehlásila, že uvedenú žiadosť o finančné prostriedky
berie späť. Z rozpočtu, ktorý dostali od mesta kúpila látku a ešte im zostane aj na šitie ako
odmena pre krajčírku. Ďalej viedla zasadnutie komisie podpredsedníčka Mgr. Brisudová,
ktorá oboznámila členov komisie s plánovanými vianočnými akciami. Dňa 22. decembra sa
uskutočnia na námestí pri Reštaurácii KPÚ Vianočné trhy v spolupráci so Základnou
umeleckou školou v Poltári, ktorá zabezpečí pod vedením pani riaditeľky Mgr. Slebodníkovej
program. Počas tejto akcie bude znieť reprodukovaná hudba, ale taktiež sa predstavia žiaci
ZUŠ v Poltári. Hudobné vstupy budú predstavené v kamióne pána Švingála. V priebehu tohto
odpoludnia bude podávaný vianočný punč a medovníčky. Celé toto podujatie sa uskutoční
pod vedením Bc. Tóčikovej. Ďalšou akciou bude Vianočná kapustnica, ktorá bude podávaná
pre osamelých občanov – dôchodcov nad 65 rokov, či občanov v hmotnej núdzi dňa 22.
decembra 2018 o 17.00 hodine v Reštaurácii KPÚ. Mgr. Brisudová oslovila terénne sociálne
pracovníčky Mgr. Kupčekovú a pani Gajdošovú, aby pripravili zoznam takýchto občanov
v počte od 50 do 100. Počas tejto večere bude hrať reprodukovaná hudba a taktiež deti
predvedú 3 vianočné vstupy, koledy a vinše. Mgr. Brisudová povedala, že kapustnica sa
pripraví z finančných prostriedkov sociálnej komisie, ktoré schválila vo výške, cca 350 €.
Ďalej sa opýtala pána Slavkovského, či nevie koľko má ešte finančných prostriedkov na
kultúru. Pán Slavkovský odpovedal, že nevie presne, ale odhaduje že cca 300 €. Mgr.
Brisudová navrhla novoročný ohňostroj robiť nielen pre dospelých o polnoci, ale taktiež pre
deti 1. januára. Bolo by to prvého januára o 17: 00 hodine pred kultúrnym domom a po ňom
by bol detský program: divadlo, prípadne rozprávka. Počas podujatí sa bude podávať:

o polnoci z 31. na 1. januára varené víno a počas detského ohňostroja pre deti varený, čarovný
čaj. Mgr. Brisudová poverila pána Petra Slavkovského zabezpečením Silvestra 2019. Návrh
programu a jeho zabezpečenie má predložiť 13.12.2018 primátorke mesta Mgr. Brisudovej.
Mgr. Brisudová uviedla, že o stave financií sa oboznámi po nastúpení do funkcie
primátorky. Z tohto dôvodu nemôžeme objednávať hudobné skupiny na Silvestra 2019. Keď
bude poznať reálne koľko máme finančných prostriedkov na kultúru, potom bude riešiť
konkrétne hudobné, či iné potreby na najbližšie akcie. Na základe uvedeného dala Mgr.
Brisudová hlasovať, kto je za to, aby suma 854,55 € bola použitá na zabezpečenie Silvestra
2019, a to konkrétne na dva ohňostroje a prípravu vareného vína a čarovného čaju pre deti.
Všetci prítomní členovia vyjadrili hlasovaním súhlas s týmto návrhom. Po telefonickom
dohovore zapisovateľky komisie p. Šálkovej a následnom schválení komisiou obidva
ohňostroje dodá a spustí pán Pavol Sihelský za sumu 580 €.
K bodu 4
U Z N E S E N I E č. 5/2018
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ schvaľuje:
finančný príspevok vo výške 854,55 € na zabezpečenie Silvestra 2019 (na veľký ohňostroj, na
detský ohňostroj a občerstvenie)
B/ ukladá:
pánovi Petrovi Slavkovskému zabezpečiť program na Silvester 2019
K bodu 5
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári, dňa 9. decembra 2018

Mgr. Martina Brisudová
podpredsedníčka komisie
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podpredsedníčka komisie

