Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 16. augusta 2016 o 15. 00 hod.
v zasadačke MsÚ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Príprava publikácie o osobnostiach mesta Poltár
3. Vedenie mestskej kroniky
4. Uznesenie
5. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných privítala Mgr. Martina Brisudová podpredsedníčka komisie. Následne bol schválený program. Zasadnutia sa nezúčastnili a boli
ospravedlnení - predseda komisie Daniel Kamas, Mgr. Ľuboslava Slebodníková a Michal
Abelovský.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie oboznámila prítomných členov komisie s osobnosťami, ktoré boli
navrhnuté na zverejnenie v novej publikácii. Konkrétne do komisie bolo odporučených 5
dotazníkov, a to Pavel Kapec, Mgr. Anna Kmeťová, Mgr. Mária Mäkká, Elena Slavkovská
a Edita Klembasová. Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová dala hlasovať za
každého osobitne. Pavel Kapec traja za, jeden sa zdržal, Mgr. Anna Kmeťová 4 za, Mgr.
Mária Mäkká 4 za, Elena Slavkovská 3 za, jeden sa zdržal, Edita Klembasová 4 za. Všetci
boli odporučení, aby boli zverejnení v novej publikácii. Pán Obročník mal otázku za Ing.
Daniela Žiláka a Mgr. Pavla Kršňáka, či by aj oni mohli byť zverejnení v tejto publikácii.
Členovia sa dohodli, že je potrebné zistiť, ktoré osobnosti už má spracované PhDr. František
Mihály - či niektoré z navrhovaných osobnosti už nie sú zaradené na zverejnenie v publikácii.
Prípadne ak má niekto záujem ďalšiu osobnosť doplniť, či ešte môže.
K bodu 3
Podpredsedníčka komisie sa vyjadrila k vedeniu mestskej kroniky za roky 2013 a 2014, ktoré
mala k nahliadnutiu. Niektoré nezrovnalosti vyznačila a odporučila, aby boli v kronike
uvedené ďalšie dôležité udalosti a výročia, ktoré sú v meste zaznamenané. Zápisy sú väčšinou
čerpané z mestskej internetovej stránky a zápisníc zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Členovia komisie odporúčajú uvedené zápisy zapísať do kroniky až po schválení primátorom
mesta Pavlom Gavalcom. Podpredsedníčka komisie navrhla, či by kronikárka nemohla mať
na internetovej stránke mesta svoju emailovú adresu, na ktorú by jej prípadné udalosti mohli
občania a organizácie, príp. neziskové združenia posielať. Ďalej navrhla, aby do budúcnosti
kronikárka PaedDr. Zuzana Bokorová písala zápisy v elektronickej forme s možnosťou ich
zverejňovania na webe.

K bodu 4
U Z N E S E N I E č. 5/2016
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ odporúča:
1. zverejniť do novej publikácie osobnosti Pavel Kapec, Mgr. Anna Kmeťová, Mgr.
Mária Mäkká, Elena Slavkovská a Edita Klembasová
2. zapísať zápisy rokov 2013 a 2014 do kroniky až po schválení primátorom mesta
Pavlom Gavalcom
K bodu 5
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
V Poltári, dňa 17.augusta 2016

Daniel Kamas
predseda komisie
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