Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov
pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného 12. júna 2020 o 14.30 hod. v malej zasadačke MsÚ v Čadci.

Prítomní:
Mgr. Dana Jašurková (predsedníčka komisie), Mgr. Xénia Šurhaňáková, Mgr. Slávka
Zelníková, Mgr. Martin Klimek (členovia komisie – poslanci), Ing. Peter Glasnák, Mgr.
Martin Turóci, Mgr. Silvia Petreková, Stanislav Cyprich (členovia komisie), Mgr. Katarína
Šulganová (OŠKMaŠ, tajomníčka komisie)
Ospravedlnení:
PhDr. Pavol Holeštiak (člen komisie – poslanec), PhD., Mgr. Viera Strýčková (členka
komisie)
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí na poskytnutie dotácií v roku 2020 v zmysle platného VZN
3. Rôzne
4. Záver
1/ Otvorenie
Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie D. Jašurková. Privítala prítomných členov
komisie, oboznámila ich s programom. Uviedla, že sa stretávame po dlhom čase, neskôr ako
obvykle, vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu. Dala hlasovať o programe.
Výsledok hlasovania: za 8, proti: 0, zdržal sa: 0.

2/ Oboznámenie so žiadosťami o poskytnutie dotácií v roku 2020 v zmysle platného VZN
D. Jašurková: otvorila ďalší bod programu – prerokovanie žiadostí o dotácie na kultúrnu
činnosť v roku 2020. Vyzvala prítomných, aby predniesli svoje pripomienky k návrhu, ktorý
pripravilo OŠKMaŠ MsÚ a požiadala p. Šulganovú, aby poskytla členom komisie bližšie
informácie.

K. Šulganová: informovala prítomných o predložených žiadostiach. Celkom bolo doručených
10 žiadostí. Podala aj niektoré ďalšie bližšie informácie s tým, že členom komisie bol zaslaný
písomne spracovaný návrh oddelenia mailom v predstihu a počas zasadnutia majú k dispozícii
aj kompletné žiadosti, môžu si ich pozrieť a skontrolovať. Celková suma na poskytnutie
dotácií v zmysle platného VZN na rok 2020 je 5 000 eur.
S. Zelníková: informovala sa na žiadosť ZO SZZ Čadca – Bukov a bližšie sa s ňou aj
oboznámila. Zaujímala sa o účel dotácie. Podotkla, že podobné žiadosti by mali ísť mimo
komisie kultúry. Podporili ju v tom aj ďalší členovia komisie. Tiež sa vyjadrili, že na dotácie
by mala byť poskytnutá z rozpočtu vyššia čiastka.
X. Šurhaňáková: uviedla, že dôchodcovia si v pomere ku záhradkárom zaslúžia väčšiu
podporu.
K. Šulganová: k žiadosti ZO ZSZZ Bukov uviedla, že dotácia, ak sa schváli, bude poskytnutá
za účelom podpory včelárstva. Informovala aj o tom, že v minulosti OŠKMaŠ žiadalo, aby
boli podobné žiadosti evidované a posudzované oddelením životného prostredia MsÚ. Táto
požiadavka bola odkonzultovaná aj s vedúcou oddelenia, no nebola doposiaľ akceptovaná.
V zmysle platného VZN sú tieto žiadosti prideľované aj naďalej na úsek kultúry. Mesto
eviduje ešte žiadosti na športovú činnosť (posudzuje ich komisia športu) a žiadosti v oblasti
sociálnej práce a aktivít seniorov (sociálna a bytová komisia).
Členovia komisie navrhli, aby žiadosti ZO SZZ a iných subjektov, ktoré sa venujú
ekologickým projektom a činnostiam boli pridelené na oddelenie životného prostredia MsÚ.
D. Jašurková: opätovne vyzvala prítomných k pripomienkovaniu návrhov na ďalšie dotácie.
Nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky. Dala o predloženom návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Komisia kultúry postúpila schválený návrh na dotácie na rokovanie mestskej rady
v následnom znení: MO Živena Čadca – 400 eur, Spolok priateľov Čadce – 800 eur, Kysucká
knižnica v Čadci – 500 eur, Stružielka, o. z. Čadca – 900 eur, OZ Naša Drahošanka – 500 eur,
MO Jednota dôchodcov Čadca – 200 eur, ZO ZZO Čadca – Bukov – 200 eur, GLOBE
Jazyková škola Čadca – 300 eur, OZ Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže
– 400 eur, OZ Joja Dance Group – 800 eur. Po prerokovaní v mestskej rade pôjde návrh na
schválenie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Dotácie budú poskytnuté tým subjektom,
ktoré zastupiteľstvo schváli.
3/Rôzne
D. Jašurková: otvorila ďalší bod programu. Vyzvala členov komisie na diskusiu, na
prednesenie podnetov, návrhov a pod. Zaujímala sa o vyhlásenie výzvy na predkladanie
nominácií na udelenie ocenení osobnostiam mesta, koľko je návrhov.
K. Šulganová: informovala o uvedenej výzve. Pôvodný termín ukončenia pre podávanie
návrhov bol do 30. apríla, no následne sa kvôli pandémii predĺžil do 30. júna. V čase konania
komisie boli doručených 9 návrhov. Ďalšie návrhy sú ešte avizované. Mesto Čadca môže v
zmysle svojho štatútu udeliť udelené tri ocenenia: Čestné občianstvo, Cenu mesta Čadca
a Cenu primátora mesta Čadca. Na webe mesta bol zverejnený aj zoznam všetkých ocenených
za minulé roky. Nominácie budú predložené na posúdenie komisii menovanej primátorom

mesta.
X. Šurhaňáková: informovala prítomných o plánoch mesta týkajúcich sa skultúrnenia
mestského prostredia, konkrétne aj o lokalite na sídlisku Kýčerka – v areáli Srdce pre
Kýčerku. Uviedla, že spolupracuje na príprave realizácie mestského chodníka na počesť p.
Milana Tomana, s ktorým sa aj stretla a uvedenú trasu absolvovala. V jej záujme je aj
zintenzívnenie kontaktov a spolupráce s Českou republikou a v tomto smere aj rozvíjať
osvetu v meste.
S. Zelníková: informovala sa, či má mesto k dispozícii stánky pre remeselníkov počas
jarmoku. Navrhla, aby mesto zakúpilo pekné a účelné stánky na jarmoky pre remeselníkov.
Uviedla, že v mnohých mestách majú veľmi pekné a najmä účelné stánky. Podobné by mohli
byť aj u nás.
K. Šulganová: reagovala, že mesto zakúpilo v minulosti plátenné stánky, ktoré sú k dispozícii
remeselníkom na rôzne podujatia, no sú už dosť opotrebované. Stánky sú uložené v Dome
kultúry v Čadci, kde nimi aj disponujú. Stánky sa aj požičiavali a stalo sa, že sa vracali
poškodené. Oddelenie má záujem a pokúsi sa presadiť návrh na zakúpenie ďalších nových
stánkov v prípade, že to finančná situácia umožní. Mestu patria aj mobilné drevené stánky,
ktoré sú k dispozícii predajcom v areáli pri Palárikovom dome a využívajú sa najmä počas
Vianočných trhov. Tieto stánky má v správe Mestský podnik služieb v Čadci.
D. Jašurková: zaujímala sa, aká je momentálna situácia pokiaľ ide o kultúrne podujatia
v meste.
K. Šulganová: informovala prítomných o súčasnom stave. Žiadne podujatia sa zatiaľ
nekonajú, nakoľko sa nemôžu konať v zmysle prijatých opatrení. Sprístupnila sa galéria
a kino, dom kultúry je zatiaľ pre všetky ostatné aktivity uzavretý. Čaká sa na ďalšie
uvoľnenie. Uviedla, ktoré podujatia sa zrušili (Veľkonočné koncerty, veľkonočné trhy,
Palárikova Raková, Deň matiek, koncert festivalu Pro Musica Nostra, Deň učiteľov, podujatia
kultúrneho leta a ďalšie). O konaní Bartolomejskom jarmoku zatiaľ nie je definitívne
rozhodnuté. Je pravdepodobné, že sa konať nebude, pretože mesto nebude môcť zabezpečiť
všetky požadované bezpečnostné opatrenia a taktiež kvôli limitu max. 1000 návštevníkov na
podujatí. Taktiež sa berie do úvahy, že mesto je v nepriaznivej finančnej situácii. Ďalšie
plánované podujatia do konca roka 2020 by mali ostať v platnosti. Dom kultúry už poskytol
verejnosti aj náhradné jesenné termíny na zrušené programy.
S. Petreková: informovala sa, prečo sa komisia kultúry nestretáva častejšie. Navrhla, aby sa
zasadnutie konalo aspoň 4 x do roka. Uviedla, že vlani sa komisia stretla len 1 x.
K. Šulganová: poznamenala, že komisiu zvoláva predseda komisie a návrh na jej zvolanie
môže dať aj ktorýkoľvek člen komisie.
D. Jašurková: reagovala na otázku p. Petrekovej, uviedla, že komisie sú len poradným orgánom a
nebolo nič dôležité na prerokovanie, preto komisiu nezvolávala. A po májovej skúsenosti, keď
nebol záujem prísť na komisiu a nebola uznášania schopná, nemala potrebu komisiu zvolávať.
Ale vynasnaží sa zvolávať v prípade potreby komisiu častejšie.
S. Petreková: zaujímala sa, či sú členovia komisie honorovaní a dodala, že napr. ona honorár
nedostala a pýtala sa prečo? Podotkla, že jej ide len o princíp. Uviedla, že to nahlásila aj
predsedníčke komisie, no nedostala odpoveď.
S. Cyprich: poznamenal, že ani on nedostal honorár.
D. Jašurková: potvrdila, že táto informácia sa k nej dostala, no zrejme pri pracovných
povinnostiach ju nechtiac opomenula a neposunula ju ďalej.
K. Šulganová: uviedla, že sa k nej táto informácia nedostala. Zistí následne dôvod

nevyplatenia honoráru u pracovníčky na personálnom oddelení, ktorá má túto agendu na
starosti. O výsledku zistenia bude bezodkladne informovať predsedníčku komisie.
Členovia komisie diskutovali vzájomne aj na tému nového koronavírusu a prijatých opatrení.
4/ Záver
D. Jašurková: poďakovala prítomným za účasť na komisii a popriala všetkým najmä veľa
zdravia.

Zapísala: Mgr. Katarína Šulganová

Predsedníčka komisie: Mgr. Dana Jašurková, v. r.

