Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri
MsZ v Poltári konaného dňa 21. apríla 2016 o 15. 30 hod. v ZUŠ v Poltári
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
2. Zápisy do kroniky
3. Schvaľovanie žiadostí o finančné príspevky
4. Rôzne
5. Uznesenie
6. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvoril a všetkých prítomných privítal Daniel Kamas - predseda komisie.
V úvode bol schválený program zasadnutia. Okrem Petra Slavkovského boli všetci členovia
prítomní.
K bodu 2
Podpredsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová prítomných informovala o zápisoch do
mestskej kroniky za roky 2013 a 2014, ktoré prečítala. Nikto z prítomných členov nie je
oboznámený s náležitosťami vykonávania zápisov, preto nevieme posúdiť adekvátnosť
pripravených zápisov. Navrhla, aby zápisy do kroniky schválilo mestské zastupiteľstvo. Pán
Abelovský sa vyjadril, že v roku 2008 bola schválená Smernica o vedení kroniky. Iniciátor
bol aj on osobne. Zapisovateľka komisie oboznámila prítomných členov so stanoviskom
kronikárky, ktorá uviedla, že žiadne uznesenie ani smernice o vedení kroniky nedostala. Pán
Abelovský uviedol, že kronika sa vedie v rozpore s platnými a schválenými predpismi. Pokiaľ
mu je známe boli schválené a dodnes neboli zrušené, sú platné a musia sa dodržiavať.
Členovia sa rozhodli prijať nasledovné uznesenie: Na nasledujúce zasadnutie komisie kultúry
prizvať kronikárku PaedDr. Zuzanu Bokorovú a vedúcu organizačno-správneho oddelenia p.
Martu Kupčekovú. Vyhľadať uznesenie MsZ a uvedenú smernicu a doložiť ju na zasadnutie
KK a hlavne odovzdať kronikárke. Odporúčame kronikárke PaedDr. Bokorovej zúčastniť sa
školenia o vedení kroník.
K bodu 3
Do komisie kultúry boli doručené nasledovné žiadosti o finančné príspevky:
1. Žiadosť Občianskeho združenia OPONA o schválenie finančného príspevku vo výške
100 € na materiálne zabezpečenie a občerstvenie po premiére divadelnej hry pod
názvom „Tri vrecia zemiakov“, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2016 v kinosále KD
v Poltári.
2. Žiadosť p. Kalmára o schválenie finančných prostriedkov vo výške 250 € na
ozvučenie kultúrnospoločenského podujatia „Stavanie mája“ a na zabezpečenie
vystúpenia DJ, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2016.
Predseda komisie dal hlasovať za prvú žiadosť. 5 hlasov bolo za schválenie príspevku a jeden
p. Obročník sa zdržal. Následne bola prerokovaná druhá žiadosť. Mgr. Slebodníková uviedla,
že „Stavanie mája“ je mestská kultúrna akcia, na ktorú program pripravuje mesto. V programe
vystúpi ženský spevácky zbor Letokruhy, Úvrať a detský folklórny súbor Kukučky. Nevidí
dôvod, prečo by sme mali financovať mestskú akciu, keď na kultúru je schválený na rok 2016
rozpočet. Po diskusii k tomuto bodu sa komisia uzniesla na tomto uznesení: V prípade

neprítomnosti zvukára p. Ridzoňa, odporúčame kvalitnú aparatúru zvukára p. Kalmára a toto
uhradiť z prostriedkov určených na kultúru. Žiadosť p. Kalmára komisia neschvaľuje.
K bodu 4
Nakoľko do dnešného dňa nebolo stretnutie ohľadom vydania novej publikácie o historických
udalostiach a osobnostiach mesta Poltár, členovia komisie sa navzájom dohodli na termíne 17.
mája 2016 o 16.00 hodine v zasadačke Mestského úradu v Poltári. Je potrebné pozvať na
zasadnutie komisie p. Kupčekovú a PaedDr. Bokorovú v prvom bode riešiť mestskú kroniku.
V ďalšom bode vydanie publikácie a pozvať PhDr. Drenka a PhDr. Mihályho. Informovať
o pripravovanom zasadnutí primátora mesta. V závere diskusie členovia komisie schválili
finančný príspevok na kvety vo výške 20 €, ktoré budú zakúpené pre účinkujúcich OZ
OPONA.
K bodu 5
U Z N E S E N I E č. 3 / 2016
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri MsZ v Poltári
A/

o d p o r ú č a:
1. Na budúce zasadnutie komisie kultúry prizvať kronikárku PaedDr. Zuzanu Bokorovú
a vedúcu organizačno-správneho oddelenia p. Martu Kupčekovú. Vyhľadať uznesenie
MsZ a uvedenú smernicu ohľadom vedenia zápisov do kroniky, doložiť ich na
zasadnutie komisie kultúry a hlavne odovzdať kronikárke.
2. Odporúčame kronikárke PaedDr. Bokorovej zúčastniť sa školenia o vedení kroník.
3. V prípade neprítomnosti zvukára p. Ridzoňa, odporúčame kvalitnú aparatúru
a zvukára p. Kalmára.

B/

schvaľuje:
1. Občianskemu združeniu OPONA finančný príspevok vo výške 100 € na materiálne
zabezpečenie a občerstvenie po premiére divadelnej hry pod názvom „Tri vrecia
zemiakov“, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2016 v kinosále KD v Poltári.
2. Finančný príspevok vo výške 20 €, ktorý bude použitý na zakúpenie kvetov
pre účinkujúcich OZ OPONA.

C/

neschvaľuje:

Žiadosť p. Kalmára o schválenie finančných prostriedkov vo výške 250 € na
ozvučenie kultúrnospoločenského podujatia „Stavanie mája“ a na zabezpečenie vystúpenia
DJ.
V Poltári dňa 26. apríla 2016
Vypracovala: Ľuba Šálková
Daniel Kamas
predseda komisie
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