Zápisnica č. 6/2016 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku
a ZPOZ pri MsZ v Poltári konaného dňa 22. decembra 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 udalostiach a osobnostiach mesta Poltár
3. Žiadosti o finančné príspevky
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
Mgr. Slebodníková sa vyjadrila k pripravovanej publikáci o historických osobnostiach
a udalostiach mesta Poltár. PhDr. Mihály jej doručil zoznam osobností, ktoré budú uverejnené
v publikácii, je ich 54 a ešte ďalších 6 navrhuje na doplnenie. Za uvedenú prácu autorom
publikácie bude vyplatená finančná odmena až po ukončení publikácie. Je potrebné ich
osloviť, aby nám mailovou poštou zaslali jej konečnú verziu. Taktiež vymedziť časové
obdobie na možnosť pripomienkovania. Mgr. Martina Brisudová – podpredsedníčka komisie
sa vyjadrila, že v komisii sme schvaľovali 5 osobností a v uvedenom zozname je 54
osobností. Nemáme k dispozícii finálnu podobu a zoznam osobností by malo schvaľovať
mestské zastupiteľstvo, prípadne primátor mesta. Nemali by tam byť uvedené osobnosti, bez
ich riadneho schválenia. Ľuba Šálková - zapisovateľka komisie uviedla, že sa telefonicky
rozprávala s PhDr. Mihálym, hneď po zasadnutí komisie kultúry, kedy boli schvaľované
osobnosti. On jej uviedol, že to majú byť osobnosti z verejného, kultúrneho, zdravotníckeho
či športového pôsobenia, ktorí verejne pôsobili a svojou činnosťou sa zaslúžili o zlepšenie
života mesta, zviditeľnenie mesta Poltár. Ak by sme podľa neho každú osobnosť mali
schvaľovať a hodnotiť, či z ľudského alebo profesionálneho hľadiska, určovať nejaké kritéria,
nemalo by to konca a žiadnu publikáciu by doposiaľ nevydali. Mgr. Martina Brisudová
povedala, že by to takýmto spôsobom nebolo správne riešenie. Doporučuje, aby sa k zápisu
osobností mesta Poltár vyjadrilo mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
K bodu 3
Zapisovateľka komisie oboznámila prítomných členov so žiadosťami, ktoré boli od septembra
doručené do komisie kultúry.
1.Žiadosť OZ PreHradište o finančný príspevok na vydanie Zborníka zo stretnutia priateľov
regionálnej histórie – odborné príspevky súvisia s históriou Novohradu, vo výške 200 €.
Zborník bude distribuovaný zadarmo do základných škôl v Poltári, Lučenci, Rimavskej
Soboty, Fiľakova, Veľkého Krtíša, obecným úradom v Novohrade, do knižníc, kníhkupectiev,
novohradského múzea, sponzorom, autorom príspevkov, účastníkom Stretnutia priateľov
regionálnej histórie a iným záujemcom.
2.Žiadosť OZ Z Našich Srdiečok – sestier Sihelských o príspevok na vydanie CD s názvom
„Piesne Novohradu“ v sume 150 €. CD bude obsahovať 34 piesní z nášho regiónu, ktoré
naspievali tí najlepší interpreti reprezentujúci Novohrad. Bude vhodnou metodickou

pomôckou pre učiteľov a tiež pri zostavovaní choreografií súborov. CD bude slúžiť ako
reprezentačný materiál celého regiónu.
3. Žiadosť hudobnej skupiny MIRAL o poskytnutie finančných prostriedkov na ošatenie vo
výške 80 €.
4. Žiadosť DFS Kukučky a FS Poltarica o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 20 €
na čaj a občerstvenie, ktoré budú použité pri vystúpení v KD v Poltári, dňa 18.12.2016
o 18.00 po programe pod názvom Ľudové zvyky a tradície.
5. Žiadosť pána Pavla Sihelského o finančný príspevok na ohňostroj vo výške 50 €, ktorý sa
uskutoční na námestí pred kultúrnym domom.
6. Žiadosť hudobnej skupiny pod vedením Adriána Cverenkára o zaradenie do
silvestrovského programu, za vystúpenie žiada honorár vo výške 450 €.
7. Žiadosť pána Miroslavu Botu člena skupiny MIROBAND o možnosť účinkovať
v silvestrovskom programe, za vystúpenie žiada honorár vo výške 250 €.
8. Žiadosť pána Martina Rusnáka o možnosť účinkovať v silvestrovskom programe. Použije
profesionálnu svetelnú techniku. Za uvedené služby žiada finančnú odmenu vo výške 180 €.
Po prejednaní žiadostí sa uskutočnilo hlasovanie s nasledovným výsledkom, kde boli
schválené finančné príspevky:
1. OZ PreHradište na vydanie Zborníka zo stretnutia priateľov regionálnej histórie, vo
výške 147 €,
2. OZ Z Našich Srdiečok – sestrám Sihelským na vydanie CD s názvom „Piesne
Novohradu“ v sume 150 €,
3. Hudobnej skupine MIRAL na ošatenie vo výške 80 €,
4. DFS Kukučky a FS Poltarica vo výške 20 € na čaj a občerstvenie,
5. Pavlovi Sihelskému na ohňostroj vo výške 50 €,
6. Hudobnej skupine pod vedením Adriána Cverenkára za vystúpenie v silvestrovskom
programe 450 €,
7. Miroslavovi Botovi a skupine MIROBAND za účinkovanie v silvestrovskom
programe 250 €,
8. Pánovi Martinovi Rusnákovi za použije profesionálnej svetelnej techniky
v silvestrovskom programe vo výške 180 €.
K bodu 4
U Z N E S E N I E č. 6/2016
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/ odporúča:
Osloviť autorov publikácie PhDr. Drenka a PhDr. Mihályho, aby členom komisie kultúry a
primátorovi mesta zaslali mailovou poštou konečnú prácu publikácie. Osloviť MsZ v Poltári
ohľadom zapísania osobností mesta do publikácie. Za uvedenú publikáciu bude autorom
vyplatená odmena v budúcom roku.
B/ schvaľuje finančné príspevky:
1. OZ PreHradište na vydanie Zborníka zo stretnutia priateľov regionálnej histórie, vo
výške 147 €,

2. OZ Z Našich Srdiečok – sestrám Sihelským na vydanie CD s názvom „Piesne
Novohradu“ v sume 150 €,
3. Hudobnej skupine MIRAL na ošatenie vo výške 80 €,
4. DFS Kukučky a FS Poltarica vo výške 20 € na čaj a občerstvenie,
5. Pavlovi Sihelskému na ohňostroj vo výške 50 €,
6. Hudobnej skupine pod vedením Adriána Cverenkára za vystúpenie v silvestrovskom
programe 450 €,
7. Miroslavovi Botovi a skupine MIROBAND za účinkovanie v silvestrovskom
programe 250 €,
8. Pánovi Martinovi Rusnákovi za použije profesionálnej svetelnej techniky
v silvestrovskom programe vo výške 180 €.
K bodu 5
Zasadnutie komisie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda komisie Daniel
Kamas.
V Poltári, dňa 23.decembra 2016
Zapísala: Ľuba Šálková
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