Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 4. augusta 2017 o 14. 00 hod.
v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Prejednanie došlých žiadostí o finančné príspevky
3. Schvaľovanie žiadosti
4. Rôzne
5. Uznesenie
6. Záver
K bodu 1
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala Mgr. Martina Brisudová. Členovia komisie
jednohlasne schválili program zasadnutia. Okrem Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej a Michala
Abelovského boli na rokovaní prítomní všetci členovia komisie.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie informovala prítomných členov komisie o čerpaní finančných
prostriedkov k dnešnému dňu sa vydalo 460 €. Zostatok je 1240 €. Následne predniesla
žiadosti o finančné prostriedky:
1. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi v Poltári o finančný príspevok vo výške 100 € na
koncert pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý sa uskutočnil dňa
05.07.2017 v Rímskokatolíckom kostole v Poltári. V programe účinkovali
akordeónový virtuóz Michal Červienka a dvaja organisti Martin Šálka a Ján Marko.
Žiadajú z dôvodu čiastočného hradenia honoráru pre Michala Červienku.
2. Žiadosť ARTINA, s.r.o., v zastúpení Bc. Martina Tóčiková o finančnú podporu vo
výške 100 € na hudobno-zábavné odpoludnie „ Deň pre deti“, ktoré sa uskutoční dňa
12.08.2017 od 13.00 hod. v priestoroch Park Caffé v Poltári. Hudobno-zábavné
odpoludnie bude určené hrám a zábave rodičov s deťmi. Finančný príspevok žiada na
organizačno-technické zabezpečenie podujatia, úhradu za požičovné masiek a odmeny
pre deti. Program podujatia je súčasťou žiadosti.
K bodu 3
Žiadosti o finančné príspevky boli schvaľované postupne a každá osobitne. Členovia komisie
kultúry jednohlasne schválili:
1. Rímskokatolíckej cirkvi v Poltári finančný príspevok vo výške 100 € na koncert pri
príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý sa uskutočnil dňa 05.07.2017
v Rímskokatolíckom kostole v Poltári.
2. ARTINE, s.r.o., v zastúpení Bc. Martina Tóčiková finančnú podporu vo výške 100 €
na hudobno-zábavné odpoludnie „ Deň pre deti“, ktoré sa uskutoční dňa 12.08.2017
od 13.00 hod. v priestoroch Park Caffé v Poltári.
K bodu 4
Mgr. Martina Brisudová, podpredsedníčka komisie, predniesla a navrhla na slávnostný
program udelenia Ceny mesta Poltár pre Základnú umeleckú školu Poltár, aby v ňom
účinkoval spevák Martin Vetrák z Konzervatória v Banskej Bystrici a speváčka Daniela

Šufliarska. Zasadnutie slávnostného mestského zastupiteľstva bude v dňoch 12. –
14.septembra 2017.
K bodu 5

U Z N E S E N I E č. 4/2017
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári

A/ schvaľuje :
1. Rímskokatolíckej cirkvi v Poltári finančný príspevok vo výške 100 € na koncert pri
príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý sa uskutočnil dňa 05.07.2017
v Rímskokatolíckom kostole v Poltári.
2. ARTINE, s.r.o., v zastúpení Bc. Martina Tóčiková finančnú podporu vo výške 100 €
na hudobno-zábavné odpoludnie „ Deň pre deti“, ktoré sa uskutoční dňa 12.08.2017
od 13.00 hod. v priestoroch Park Caffé v Poltári.
K bodu 6
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári 8.augusta 2017

Daniel Kamas, v. r.
predseda komisie

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

U Z N E S E N I E č. 4/2017
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári

A/ schvaľuje :
1. Rímskokatolíckej cirkvi v Poltári finančný príspevok vo výške 100 € na koncert pri
príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý sa uskutočnil dňa 05.07.2017
v Rímskokatolíckom kostole v Poltári.
2. ARTINE, s.r.o., v zastúpení Bc. Martina Tóčiková finančnú podporu vo výške 100 €
na hudobno-zábavné odpoludnie „ Deň pre deti“, ktoré sa uskutoční dňa 12.08.2017
od 13.00 hod. v priestoroch Park Caffé v Poltári.

V Poltári, 08.augusta 2017

Daniel Kamas, v. r.
predseda komisie

