Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 20. januára 2016 o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci.

Prítomní:
Martin Klimek, Jaroslav Velička, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Ľudmila Kopačková,
Antónia Gráfová, Rudolf Gerát, Magdaléna Hacková, Vladimír Adámek, Martin Turóci,
Katarína Šulganová, Ján Polák
Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácií v zmysle platného VZN na rok 2016
3/ Rôzne
4/ Záver

Zápis z priebehu rokovania:
1/ Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie M. Klimek. Následne dal hlasovať
o predloženom návrhu programu.
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený.

3/ Prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN
M. Klimek: informoval prítomných, že prehľad žiadostí o dotácie a návrh oddelenia na rok
2016 im bol zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie komisie. Požiadal prítomných členov
komisie, aby sa vyjadrili k danému návrhu. Celková suma na poskytnutie dotácií na rok 2015
je 4000 eur.
K. Šulganová: informovala o tom, že všetky subjekty, ktorým bola v minulom roku schválená
a zaslaná dotácia od Mesta Čadca, si splnili povinnosť a v predpísanom termíne zúčtovali
dotáciu. Vysvetlila členom komisie systém poskytovania dotácií a uviedla aj podrobnejšie
informácie k jednotlivým žiadostiam,
Diskusia:
p. Hacková: navrhla zvýšenie celkovej sumy na dotácie z rozpočtu mesta.
p. Strýčková: navrhla znížiť dotáciu Kysuckej knižnici i 100 eur a zvýšiť dotáciu OZ Priatelia
umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže o 100 eur.

p. Glasnák: navrhol znížiť dotáciu o 100 eur Živene, Kysuckej knižnici, Stružielke, jednote
dôchodcov a OV Zväzu prot. bojovníkov a zvýšiť OZ Priatelia umenia o 500 eur.
P. Klimek: dal o návrhu p. Strýčkovej a p. Glasnáka hlasovať. Hlasovanie: za 9, proti: 0,
zdržal sa: 1.
Dal hlasovať o komplexnom návrhu dotácií (aj so zapracovanou a schválenou
predchádzajúcou zmenou), nakoľko ďalšie návrhy na zmenu neboli.
Hlasovanie: za 8., proti 0, zdržal s 1.
3/Rôzne:
p. Velička: zdôraznil koordináciu a spoluprácu jednotlivých subjektov na území mesta, aj
z oblasti cestovného ruchu a potrebu vydávania kalendára podujatí na každý rok.
P. Klimek: vysoko hodnotil počet podujatí a ich kvalitu na území mesta. Zaznamenal aj vzrast
návštevníkov galérie i ďalších podujatí, ktoré aj on navštevuje. Vyjadril komisii podporu
schváleného návrhu na dotácie na rok 2016. Požiadal, aby bola komisii predložená správa
o činnosti jednotlivých súborov ZUČ pôsobiacich v Dome kultúry.
p. Polák: zdôraznil význam prepojenia kultúry a školstva, spoluprácu so školami a podiel škôl
na kultúrnom živote mesta. Dôležitá je reprezentácia Čadce aj mimo regiónu, treba ju
podporovať.
p. Hacková: predložila návrh, aby členovia komisie dostávali aktuálne zápisy do kroniky.
p. Gráfová: informovala prítomných o pripravovanom programe pri príležitosti sprístupnenia
novej katedrály na Živčákovej.
4/Záver
M. Klimek poďakoval prítomným za účasť na komisii.

Zapísala: Katarína Šulganová
Predseda komisie: Martin Klimek, v. r.

