Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 22. mája 2018 o 15.30 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 nezúčastnili a boli
ospravedlnení: Daniel Kamas a Michal Obročník.
K bodu 2
Zapisovateľka komisie informovala prítomných členov komisie o čerpaní finančných
prostriedkov. Z rozpočtu komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ k dnešnému dňu bolo
čerpaných 1209,85 €. Následne predniesla žiadosti o finančné prostriedky v takom poradí ako
boli doručené.
1. Žiadosť Základnej umeleckej školy Poltár o poskytnutie finančného príspevku vo
výške 130 € na nákup cien a výrobu diplomov, ktoré budú použité na prehliadku
detských talentov „Talentík múz 2018“ dňa 31. mája 2018. Ako povedala Mgr.
Slebodníková je to kultúrnospoločenská udalosť okresu Poltár, pretože sa jej zúčastnia
nielen deti, ale aj učitelia, vychovávatelia, rodičia a starí rodičia detí z celého okresu.
Mnohé talenty - deti sú práve potenciálnymi žiakmi ZUŠ Poltár.
2. Žiadosť SRRZ - Rodičovského združenia pri ZUŠ Poltár o finančný príspevok vo
výške 400 € na vyplatenie odmeny pre účinkujúcich Ensemble Ricercata Intermezzo z
Bratislavy na koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2018
v Koncertnej sále ZUŠ Poltár. Kvety, malé občerstvenie a pozvánky budú hradené
z prostriedkov SRRZ – RZ pri ZUŠ Poltár.
K bodu 3
Po prerokovaní žiadostí sa uskutočnilo hlasovanie, v ktorom boli schválené žiadosti:
1. Základnej umeleckej škole Poltár finančný príspevok vo výške 130 € na nákup cien
a výrobu diplomov, ktoré budú použité na prehliadku detských talentov „Talentík
múz 2018“ dňa 31. mája 2018.
2. SRRZ - Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Poltár finančný príspevok vo výške 400 €
na vyplatenie odmeny pre účinkujúcich Ensemble Ricercata Intermezzo z Bratislavy
za koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2018 v Koncertnej sále ZUŠ
Poltár.
K bodu 4
Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová odporučila Speváckemu zboru mesta
Poltár Letokruhy vedúcej dirigentke Mgr. Ľuboslave Slebodníkovej a vedúcej Folklórneho
súboru Poltarica Ivete Kýpeťovej, aby rozpočet zborov riešili s vedúcou finančného oddelenia

pani Jarmilou Štrbovou. Nakoľko im boli zrušené finančné prostriedky na činnosť je potrebné
vzniknutú situáciu doriešiť, aby boli tieto umelecké telesá Letokruhy aj Poltarica priamo
uvedené v rozpočte mesta Poltár a mali prislúchajúci rozpočet na činnosť.
K bodu 5
U Z N E S E N I E č. 3/2018
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ schvaľuje :
1. Základnej umeleckej škole Poltár finančný príspevok vo výške 130 € na nákup cien
a výrobu diplomov, ktoré budú použité na prehliadku detských talentov „Talentík
múz 2018“ dňa 31. mája 2018.
2. SRRZ - Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Poltár finančný príspevok vo výške 400 €
na vyplatenie odmeny pre účinkujúcich Ensemble Ricercata Intermezzo z Bratislavy
za koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2018 v Koncertnej sále ZUŠ
Poltár.
K bodu 6
Zasadnutie komisie kultúry ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť
podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová.
Vypracovala: Ľuba Šálková
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