Zápisnica č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 28. decembra 2017 o 15,00 hod.
v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Žiadosti o finančné príspevky
3. Schvaľovanie žiadostí
4. Uznesenie
5. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal Daniel Kamas - predseda komisie. Následne
bol schválený program zasadnutia.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie informovala prítomných členov komisie o čerpaní finančných
prostriedkov. K dnešnému dňu sa vyčerpalo 1060 € z rozpočtu komisie pre kultúru, mestskú
kroniku a ZPOZ. Zostatok k dnešnému dňu je 640 €. Ďalej informovala prítomných členov
komisie, že sestry Sihelské už vydali CD s názvom „Piesne z Novohradu“. Mestskému úradu
darovali 3 kusy a základným školám a ďalším školským zariadeniam 7 kusov.
Zapisovateľka predniesla žiadosti o schválenie finančných prostriedkov:
1. Žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Poltári o finančný príspevok vo výške
2000 € na organizáciu podujatí a realizáciu priestorov.
2. Žiadosť Pavla Sihelského o príspevok na ohňostroj vo výške 50 €.
3. Žiadosť Jozefa Kminiaka o finančný príspevok na zakúpenie jednotného ošatenia pre
hudobnú skupinu Diamont vo výške 300 €.
4. Žiadosť Branislava Balca o príspevok vo výške 90 € na zakúpenie oblečenia.
5. Žiadosť Adriána Cverenkára o dotáciu pre detský súbor „Tancuj s nami“ na nákup
športovo-tanečnej obuvi vo výške 200 €.
K bodu 3
Žiadosti o finančné príspevky boli schvaľované postupne a každá osobitne.
1. Žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Poltári o finančný príspevok vo výške
2000 € na organizáciu podujatí a realizáciu priestorov nebola schválená. Rozpočet
komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ je schválený na celý rok vo výške 1700
€. Z uvedeného rozpočtu boli a sú podporované konkrétne kultúrnospoločenské
podujatia v meste Poltár, prípadne ich účinkujúci. Na činnosť občianskych združení
a záujmových zoskupení je možné požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta Poltár. Preto je
potrebné požiadať o finančný príspevok a žiadosť adresovať na mesto Poltár. Komisia
pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ má nižší rozpočet než suma uvedená v žiadosti.
2. Žiadosť Pavla Sihelského o príspevok na ohňostroj vo výške 50 € bola schválená.
3. Žiadosť Jozefa Kminiaka o finančný príspevok na zakúpenie jednotného ošatenia pre
hudobnú skupinu Diamont vo výške 300 € bola schválená pod podmienkou, že

hudobná skupina Diamont uskutoční v roku 2018 kultúrne podujatie v meste Poltár
bez nároku na ďalší honorár.
4. Žiadosť Branislava Balca DJ o príspevok vo výške 90 € na zakúpenie oblečenia bola
schválená taktiež pod podmienkou, že pán Branislav Balco vystúpi na nejakej
kultúrnej akcii v roku 2018 v meste Poltár bez nároku na honorár.
5. Žiadosť Adriána Cverenkára o dotáciu pre detský súbor „Tancuj s nami“ na nákup
športovo-tanečnej obuvi vo výške 200 € bola schválená taktiež pod podmienkou, že
detský súbor vystúpi na kultúrnom podujatí v roku 2018 v meste Poltár bez nároku na
honorár.
K bodu 4

U Z N E S E N I E č. 6/2017
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári

A/ schvaľuje finančné prostriedky
1. Pavlovi Sihelskému príspevok na ohňostroj vo výške 50 €,
2. Jozefovi Kminiakovi na zakúpenie jednotného ošatenia pre hudobnú skupinu Diamont
vo výške 300 €,
3. Branislavovi Balcovi príspevok vo výške 90 € na zakúpenie oblečenia,
4. Adriánovi Cverenkárovi dotáciu pre detský súbor „Tancuj s nami“ na nákup športovotanečnej obuvi vo výške 200 €,
B/ neschvaľuje
1. žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Poltári o finančný príspevok vo výške
2000 € na organizáciu podujatí a realizáciu priestorov.
K bodu 5
Zasadnutie komisie kultúry ukončil a všetkým prítomným poďakoval za účasť predseda
komisie Daniel Kamas.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári, 29.decembra 2017

Daniel Kamas, v. r.
predseda komisie
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Miestny odbor Matice slovenskej
Poltár
Podhorská 650/55
987 01 Poltár
V Poltári, 8.februára 2018

Vec: Odpoveď na žiadosť o pridelenie finančného príspevku
Vaša žiadosť o finančný príspevok vo výške 2000 € na organizáciu podujatí
a realizáciu priestorov nebola schválená.
Odôvodnenie:
Rozpočet komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ je schválený na celý rok vo výške
1700 €. Z uvedeného rozpočtu boli a sú podporované konkrétne kultúrnospoločenské
podujatia v meste Poltár, prípadne ich účinkujúci. Na činnosť občianskych združení
a záujmových zoskupení je možné požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta Poltár. Preto je
potrebné požiadať o finančný príspevok a žiadosť adresovať na mesto Poltár. Komisia pre
kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ má nižší rozpočet než je suma uvedená v žiadosti.
S pozdravom

Daniel Kamas, v. r.
predseda komisie

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

SPRÁVA
o činnosti komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
za rok 2017

Komisia na základe Uznesenia č.2/2015 MsZ v Poltári pracovala od 3. februára 2015
v nasledovnom zložení:
Daniel Kamas - predseda
Mgr. Martina Brisudová - podpredseda
Mgr. Ľuboslava Slebodníková - člen
Michal Abelovský - člen, vzdal sa členstva 05.04.2017
Peter Slavkovský - člen
Michal Obročník - člen
Ľuba Šálková - zapisovateľka
V rozpočte mesta Poltár na rok 2017 bolo pre komisiu schválených celkom 1 700,00 eur.
O použití finančných prostriedkov rozhodovali členovia komisie, hlasovaním. Na základe
uznesení bolo vyčerpaných celkom 1 700 eur. V skutočnosti bolo čerpaných 1699,36 €.
Komisia kultúry v roku 2017 zasadala 6 krát a na svojich zasadnutiach prijala 6 uznesení.
Apríl
Uznesením č. 1/2017 členovia komisie schválili: finančné príspevky Rastislavovi Boškovi na
vydanie publikácie „Navždy“ vo výške 80 €, Občianskemu združeniu OPONA vo výške 100
€ na nákup materiálu ako napr. na kulisy, na kostýmy a ostatný materiál, Neformálnej skupine
ľudí zo Slanej Lehoty v zastúpení Annou Turoňovou finančný príspevok vo výške 50 € na
zakúpenie sladkostí pri organizovaní 2.ročníka MDD v Slanej Lehote, Hudobnému
skladateľovi, pedagógovi - Ádám Baráza a japonskej klaviristke Alisa Yajima finančný
príspevok 100 € za verejný klavírny koncert v ZUŠ Poltár, Hudobnej skupine pod vedením
Adriána Cverenkára za vystúpenie v programe Stavanie mája a ozvučenie celého podujatia
250 €. Hudobná skupina pod vedením Adriána Cverenkára nevystúpila s programom, tak sa
uvedená suma nečerpala.
Máj
Rokovanie komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ sa uskutočnilo 31.mája 2017, kde
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová predložila Rámcový plán práce komisie
pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ na rok 2017. Členovia komisie uznesením č.2/2017
schválili 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
a následne schválili Rámcový plán práce komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ na rok
2017. Ďalej komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ zobrala na vedomie žiadosť o
odstúpenie pána Michala Abelovského z členstva v komisii pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ.

Jún
Mgr. Martina Brisudová, podpredsedníčka komisie, predniesla a odôvodnila dňa 20.júna 2017
návrh na udelenie Ceny mesta Poltár pre Základnú umeleckú školu Poltár. Podkladom bol
pripravený materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári. Návrh podporili svojimi
podpismi na prezenčných listinách aj priaznivci Základnej umeleckej školy. Členovia komisie
uznesením č.3/2017 odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Poltári schváliť udelenie Ceny
mesta Poltár pre Základnú umeleckú školu v Poltári za výnimočný prínos v oblasti umeleckého
vzdelávania, reprezentáciu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v regionálnych a celoslovenských
súťažiach a šírenie dobrého mena mesta Poltár v Slovenskej republike a v zahraničí.

August
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo 4.augusta 2017. Uznesením č. 4/2017 komisia schválila
poskytnutie finančných prostriedkov Rímskokatolíckej cirkvi 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 a 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.
December
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo 4.decembra 2017. Uznesením č. 5/2017 komisia schválila
poskytnutie finančných prostriedkov Speváckemu zboru pri Katolíckom kostole sv. Cyrila
a Metoda v Poltári a Speváckemu zboru Letokruhy vo výške 100 € na zakúpenie kvetov
a občerstvenia na Festival speváckych zborov, Súboru Fialôčka pri Klube dôchodcov v Poltári
vo výške 100 € na zakúpenie nových sukieň, RUŽ – Klubu racionálne uvažujúcich žien
Poltár, zastúpený Bc. Martinou Tóčikovou, vo výške 200 €, na zabezpečenie kultúrnospoločenskej akcie „Charitatívny punč“, ktorú budú organizovať 17.12.2017, t. j. nedeľa
o 14.00 hodine.
December
Predseda komisie zvolal zasadnutie komisie dňa 28.decembra 2017. Komisia na základe
žiadostí schválila poskytnutie finančných prostriedkov Pavlovi Sihelskému príspevok na
ohňostroj vo výške 50 €, Jozefovi Kminiakovi na zakúpenie jednotného ošatenia pre hudobnú
skupinu Diamont vo výške 300 €, Branislavovi Balcovi príspevok vo výške 90 € na zakúpenie
oblečenia, Adriánovi Cverenkárovi dotáciu pre detský súbor „Tancuj s nami“ na nákup
športovo-tanečnej obuvi vo výške 200 €. Žiadosti boli schválené pod podmienkou, že
hudobné skupiny a pán Balco uskutočnia v roku 2018 kultúrne podujatia v meste Poltár bez
nároku na ďalší honorár.
Žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Poltári o finančný príspevok vo výške 2000 €
na organizáciu podujatí a realizáciu priestorov nebola schválená. Komisia doporučila MoMs
v Poltári požiadať o príspevok mesto Poltár.

V Poltári, 12.februára 2018
Vypracovala: Ľuba Šálková
Daniel Kamas v. r.
predseda komisie

