Zápisnica č. 1
z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 17. februára. 2011 o 14.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci

Prítomní:
Peter Glasnák, Mária Húšťavová, Miroslav Ďurica, Vladimír Kráľ, Jozef Mundier, Peter
Bernát, Eva Holazová, Martin Klimek, Viera Strýčková, Dana Kudelová, Oľga Kostková,
Jana Krkošková, Eva Palkovičová, Katarína Šulganová, Martina Palárcová
Neprítomní:
Jozef Marec – ospravedlnený, Jozef Prengel

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prejednanie návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN
3/ Informácia o zápise do mestskej kroniky za 2009
4/ Rôzne
5/ Záver
Zápis z priebehu rokovania:
1/ Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie P. Glasnák. Následne dal hlasovať
o predloženom návrhu programu, s tým, že bolo zamenené poradie bodov 2/ a 3/. Podľa
abecedného poradia členov komisie navrhol za overovateľa zápisnice P. Bernáta.
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
3/ Informácia o zápise do mestskej kroniky za rok 2009
Členom komisie bol na zasadnutí odovzdaný návrh zápisu na pripomienkovanie. Predložila
ho kronikárka mesta Eva Palkovičová. Objasnila prítomným zdroje čerpania informácií
a materiálov pre zápis do kroniky /školy, podniky, inštitúcie, úrady, kluby a pod. pôsobiace
v meste Čadca/, priblížila obsah všetkých 15 kapitol kroniky a vysvetlila členom komisie
postup pripomienkovania návrhu zápisu. Pripomienky je potrebné doložiť do 25. 2. 2011 na
odd. kultúry a MV. Predseda komisie upozornil na dodržanie termínu pripomienkovania
s tým, že na najbližšom rokovaní sa k materiálu môže komisia ešte v prípade potreby vrátiť.
Členovia komisie zobrali Informáciu o zápise do mestskej kroniky za rok 2009 na vedomie.
2/. Prejednanie návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN
Katarína Šulganová: objasnila postup podávania žiadostí o dotáciu - podľa platného VZN
musí byť žiadosť podaná do 15. 11. predchádzajúceho roka, avšak v rámci platných predpisov
môže byť podaná aj v príslušnom kalendárnom roku. T.č. sa dokončuje rozpočet, pričom na

kapitole kultúry sa počíta s celkovou sumou cca 140 tis. € a na položke dotácií ide o sumu 18
tis. €. Predložený návrh rozdelenia dotácií nie je naplnený do tejto sumy, nakoľko aj
v priebehu roka sa ešte nejaké žiadosti môžu vyskytnúť, preto sa ponecháva istá rezerva.
V predloženom návrhu, ktorý bol členom komisie zaslaný v predstihu, je vypracovaná stručná
charakteristika projektu, požadovaná dotácia a návrh oddelenia kultúry a MV. P. Glasnák
navrhol hlasovať o každom návrhu zvlášť. (Dotácií navrnuté komisiou sú uvedené v prílohe č.
1 tejto zápisnice).
Diskusia:
V. Kráľ: pri žiadosti o dotáciu žiadateľa Milan Sogel s manž. Tatianou Sogelovou – na
vydanie cvičebnice k šlabikáru pre 1. roč. ZŠ upriamil pozornosť všetkých členov na vydanie
tejto cvičebnice a navrhol znížiť niektoré navrhnuté sumy a presunúť tieto financie v prospech
tejto žiadosti.
M. Klimek: pýtal sa, či ide len o aktivitu pre región alebo celé Slovensko a či to nespadá do
kompetencie Komisie školstva. P. Šulganová vysvetlila, že tá neposkytuje dotácie. P. Klimeka
V. Strýčková: zaujímalo ju, či je dopyt po tejto knihe a či si ju budú školy kupovať, alebo aký
bude systém.
O. Kostková: navrhla zaoberať sa touto dotáciou až v priebehu roka.
M. Ďurica: navrhol prekonzultovať celú záležitosť s autorkou, aká bude distribúcia, posúdiť
knihu odbornými pedagógmi, či je to vhodná didaktická pomôcka, ktorá by mohla deťom
pomôcť.
K. Šulganová: sľúbila, že sa stretne s vedúcim odd. školstva aj so samotnou autorkou
s účelom získať ďalšie potrebné informácie, nakoľko je to veľmi zaujímavý a nie často sa
vyskytujúci projekt v regióne. Navrhla prijať nejaký podmienečný návrh, nakoľko zasadnutia
MR a MZ budú až v marci, takže je čas ešte na ďalšie konzultácie.
V. Strýčková: uviedla, že tento návrh podporila aj Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave
a tiež je za prerokovanie so školami.
O. Kostková: navrhla tento návrh odložiť, aby sa neunáhlilo rozhodnutie, či školy vlastne
budú mať záujem.
M. Klimek: pýtal sa, či si túto publikáciu budú školy nakupovať, či sa teda dá príspevok na
vydanie alebo školám na zakúpenie.
P. Glasnák: uviedol, že komisia školstva by mala mať väčšie páky na tento problém.
M. Ďuric: uviedol, že mesto môže z tohto len profitovať, nakoľko autorke nejde o zisk, ale
aby deti mali dobrú vec.
P. Glasnák: komisie navrhol dotáciu podmienečne schváliť s tým, že jednania budú
pokračovať a na základe ďalších doplňujúcich informácií bude definitívne rozhodnuté o tejto
dotácii.
V. Kráľ: navrhol schváliť sumu 2000 €
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
Ďalšiu diskusiu vyvolala žiadosť o dotáciu žiadateľa – Politickí väzni, nakoľko sa viacerí
členovia komisie pýtali, aká je členská základňa tejto organizácie, koľko platia za nájom
kancelárie a pod.

P. Glasnák: navrhol dotáciu schváliť a riešiť s nimi priestorový problém.
M. Húšťavová: navrhla schváliť im 300 € a prizvať ich na zasadnutie komisie k riešeniu
priestorových podmienok a potom sa im prípadne môže schváliť ďalšia dotácia.
K. Šulganová: upozornila, že žiadateľ je povinný zdokladovať účelovosť využitia dotácie
a nie je v kompetencii komisie určovať mu, kde má sídliť a pod.
Po ďalšej diskusii bola tomuto subjektu aj s prihliadnutím k ďalším okolnostiam navrhnutá
dotácia 500 €.
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
V. Kráľ: navrhol dať všetkým ZO záhradkárov po 200 €
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
P. Glasnák: k žiadosti OZ TERRA KISUCENSIS navrhol dotáciu schváliť a požadovať časť
výtlačkov pre mesto.
M. Húšťavová: uviedla, že ide o vysoko odborný materiál, ktorého vydanie treba podporiť.
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
M. Ďurica: k žiadosti Mažoretkového klubu EVITA navrhol zvýšiť dotáciu aspoň o 100 – 200
€, M. Húšťavová: navrhla zvýšiť dotáciu na 1000 €
Výsledok hlasovania: schválené
M. Húšťavová: k žiadosti Kys. knižnice na projekt Oáza talentov navrhla zvýšiť sumu na
600 €
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
P. Glasnák: k žiadosti ZO Slov. zväzu včelárov navrhol zvýšenie sumy na 700 € tak
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
V. Strýčková: k žiadosti Spolku priateľov Čadce na projekt Moja rodná navrhla zvýšenie
sumy na 1500 €. Návrh nebol zo strany komisie podporený a navrhlo sa schválenie sumy
1000 €.
Výsledok hlasovania: schválené
V. Kráľ: vzhľadom k informácii o zámeroch mesta pripraviť dokument o meste (podaný
projekt), navrhol žiadosť na projekt videopásmo Rok v Čadci nepodporiť. S návrhom sa
stotožnili aj ďalší členovia komisie.
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené

P. Glasnák: keďže k ďalším návrhom neboli pripomienky, dal hlasovať o odsúhlasení
všetkých navrhnutých dotácií ako celku
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
4/ Rôzne
P. Glasnák: navrhhol podanie návrhu vedeniu mesta na vypracovanie štatútu komisií, ktorým
by sa všetky riadili.
K. Šulganová: prítomných informovala, že do funkcie vedúcej odd. kultúry a MV nastúpila
12. 1. 2011 a že pôvodné oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu bolo zmenou
organizačnej štruktúry rozdelené na dve oddelenia a to – odd. kultúry a medzinárodných
vzťahov a oddelenie školstva, mládeže a športu. Oboznámila prítomných s projektom
„Rozvoj kultúrnej a turistickej spolupráce spriatelených miest Čadca a Žywiec“ a pozvala ich
na projektovú aktivitu – tematický seminár o meste Čadca, ktorý sa uskutoční dňa 24. 2. 2011
na Starom zámku v Žywci.
P. Glasnák: pozornosť členov komisie na návrhy na ocenenia – Osobnosť Kysúc, Cena mesta
Čadca, Cena primátora mesta a pod. a zapájať čo najviac ľudí.
K. Šulganová: reagovala, že mesto má záujem oceňovať osobnosti mesta v rámci
Bartolomejských hodových dní a Drôtománie, teda v predvečer slávností /napr. v piatok/
pripraviť obrad s oceňovaním – Čestný občan mesta Čadca, Cena primátora mesta Čadca
a Cena mesta Čadca tak, aby sa stalo tradičným podujatím a zároveň ho spojiť s udelením
ceny Karola Guleju (udeľuje KKN). Ďalej uviedla, že sa opäť plánuje spojiť Novoročný
koncert s udeľovaním ocenení Osobnosť Kysúc.
V. Kráľ: uviedol, že je vynikajúce spojiť sviatok mesta s oceňovaním osobností
M. Ďurica: súhlasil a dodal že ide o dobrý nápad v deň mesta vzdať úctu ľuďom, ktorí si to
zaslúžia a zároveň súhlasil so spojením Novoročného koncertu s udeľovaním ocenení
Osobnosť Kysúc. Obnovenie uznesenia MZ je podľa neho potrebné zakomponovať aj do
rozpočtu ako aj obnovenie samotného podujatia. Pripomenul tiež, že je potrebné budúci rok
viac podporiť Palárikovu Rakovú, lebo bude mať 45. výročie a predbežný návrh podujatí
predložiť aj na komisiu, aby všetci vedeli, ktoré podujatia budú ťažiskové.
K. Šulganová: prítomných informovala o podaných projektoch v oblasti kultúry, zámere
presťahovať informačnú kanceláriu z Domu kultúry, vytvorení výstavnej siene, resp. múzea
v priestoroch, kde mala sídlo Kysucká galéria.
M. Klimek: navrhol zapojiť do oceňovania širšiu verejnosť, napr. oceňovať na základe ankety.
P. Glasnák: navrhol predbežne na Osobnosť Kysúc známeho fotografa Karola Kállaya
a architektovi Ing. Žigmundovi Wertheimerovi dať vyrobiť pamätnú tabuľu. Podujatie
stretnutie čadčianskych rodákov navrhuje dať pod záštitu mesta, resp. primátora. Zároveň sa
pýtal, či Kysucké knihobranie je záležitosťou len VÚC Žilina.

M. Ďurica: navrhol, aby v rámci súťaže Kniha Kysúc, ktorú organizuje Kysucká knižnica,
boli vytvorené kategórie.
K. Šulganová: vyslovila podnet zaoberať sa v blízkej budúcnosti umiestnením sochy
P. Jilemnického, nakoľko jej súčasné umiestnenie nie je vhodným a dôstojným riešením
daného stavu.
P. Glasnák: uviedol dôležité úlohy, ktoré treba riešiť a zaoberať sa nimi aj na zasadnutí
komisie a to: Drôtománia, vydanie propagačného materiálu, zriadenie mestskej galérie, resp.
mestského múzea, umiestnenie sochy P. Jilemnického, vypracovanie štatútu komisie
a novelizácia VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Čadca.
V. Strýčková: navrhla prizývať na zasadnutia komisie aj riaditeľku Kultúrneho
a informačného centra mesta Čadca, s čím súhlasil predseda komisie aj p. Šulganová s tým, že
podotkla, že na zasadnutia komisie kultúry bude p. Straková ako riaditeľka KIC ako aj
predstavitelia ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry prizývaní podľa potreby
v zmysle prejednávaného programu komisií.
M. Ďurica: tiež poukázal na nevhodne umiestnenú sochu P. Jilemnického na Matičnom
námestí. Podľa jeho slov bolo vrátenie sochy pred niekoľkými rokmi zamietnuté, takže by to
malo byť prerokované na mestskom zastupiteľstve. Nakoľko je pôvodný park predaný, mohla
by sa táto socha umiestniť na trávnatej ploche pred Dom kultúry, ale táto socha ešte pred
umiestnením potrebuje reštaurátora.
M. Klimek: uviedol, že podľa neho by bola najlepšie umiestnená pri budove bývalej ZŠ A.
Hlinku, na čo viacerí oponovali, že na tejto budove už je pamätná doska a busta. Viacerí sa
zhodli, že touto otázkou je potrebné zaoberať sa ďalej.
M. Húšťavová: uviedla, že sa veľmi zabúda na významného rodáka C. Nemčáka, ktorý
pochádza z Horelice a ktorý sa zaslúžil o to, aby boli inštalované zvony v kaplnke na Horelici
a na Kýčere. Navrhla osadenie pamätnej dosky na Kýčere.

5/Záver
P. Glasnák: skonštatoval, že všetky body rokovania boli prejednané, poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Martina Palárcová

Zápisnicu overili:
Predseda komisie: Peter Glasnák

.....................................................

Sekretár komisie: Katarína Šulganová

....................................................

