Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 23. mája 2013 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci.
Prítomní:
Martin Klimek, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Oľga Kostková, Mária Húšťavová, Miroslav
Ďurica, Jozef Mundier, Katarína Šulganová, Vladimír Kráľ
Neprítomní:
P. Bernát, J. Prengel, E. Kudelová – ospravedlnení.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie a pripomienkovanie návrhu VZN o organizovaní verejných kultúrnych
podujatí
3/ Informácia o otvorení nových priestorov IC a výstavnej siene mesta – Galéria Čadca, plán
výstav, prehliadka galérie a IC
4/ Informácia o pripravovaných medzinárodných kultúrnych aktivitách na rok 2013
v spolupráci s partnerskými mestami
5/ Rôzne, prehliadka galérie a IC
6/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 schválený

2/ Prerokovanie a pripomienkovanie návrhu o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
M. Ďurica: navrhol špecifikovať podujatia ako napr. technická zábava, zohľadniť čas
ukončenie podujatia, 21.00 a 22.00 hod.
V. Strýčková: navrhla hodinu ukončenia podujatí posunúť na 24.00 hod.
P. Glasnák: uviedol, že treba jasne vymedziť jednotlivé priestranstvá na verejné aktivity
v centre mesta, dodržiavať nočný pokoj. Zaujímalo ho, ako to bude s udelením výnimky, kto
ich bude dávať? Navrhol Návrh zaslať na pripomienkovanie aj ďalším subjektom.
O. Kostková: uviedla, že výnimky by sa nemali udeľovať.
P. Glasnák: navrhol výnimku týkajúcu sa predĺženia doby konania (aj po polnoci) pre
podujatia mesta, resp. kde má mesto podiel na organizácii podujatia: Bartolomejský jarmok,
Drôtománia, Silvester, Revival Night, Letné kino, Kubánska noc a pod.
M. Ďurica: podotkol, že treba zohľadniť aj letný čas.

M. Klimek: navrhol prijať uznesenie k danému návrhu.
Uznesenie: všetky pripomienky budú zapracované do Návrhu VZN. Uznesenie bolo
jednohlasne schválené.
3/Informácia o otvorení nových priestorov IC a výstavnej siene mesta – Galéria Čadca, plán
výstav, prehliadka galérie a IC
M. Klimek: požiadal K. Šulganovú, aby informovala k danej téme.
K. Šulganová: informovala prítomných o otvorení nových priestorov Informačného centra
mesta a výstavnej siene – Galérie Čadca. Priestory sú zatiaľ v správe KIC, neskôr by mali byť
samostatným subjektom. Informovala aj o podpore a spolupráci s KKN a p. J. Markuljákom
pri realizácii výstav.
P. Glasnák: vyzdvihol existenciu galérie, je to veľký a záslužný krok.
P. Ďurica: považuje tento krok mesta za doslova historickú záležitosť. Galéria by sa mala
transformovať na príspevkovú organizáciu mesta – Mestskú galériu a spoločne s múzeom by
mali tvoriť spoločnú organizáciu – multifunkčný priestor.
V. Kráľ: pochválil vznik Infocentra a jeho priestorové osamostatnenie sa. Apeloval na ďalší
vývoj IC. Nevidí progres, pokiaľ bude súčasťou KIC – Domu kultúry. V IC treba personálne
a jazykovo zdatných ľudí, ktorý majú prehľad o regióne, kraji i Slovensku. IC by mala
prezentovať mesto, rozvíjať mnohé aktivity, vydávať propag. materiály.
Prítomní sa uzniesli na tom, že by mal byť podaný návrh na osamostatnenie organizácie k 1.1.
2014.
M. Húšťavová: nastolila otázku koncepcie mestského múzea. Navrhla posunúť otváracie
hodiny v IC a galérii od 9.00 do 17.00 hod.
M. Ďurica: pripojil sa a tiež navrhuje posunúť otváracie hodiny aspoň do 17.00 hod.
M. Húšťavová: dala návrh vytvoriť v bývalej IC v dome kultúry centrum remesiel – v zmysle
návrhu p. Šulganovej.
4/ Informácia o pripravovaných medzinárodných kultúrnych aktivitách na rok 2013
v spolupráci s partnerskými mestami ( 15 rokov spolupráce so Žywcom)
K. Šulganová a V. Kráľ: informovali o pripravovaných podujatiach k 15. výročiu spolupráce
mesta Čadca a mesta Žywiec, ktoré budú na oboch stranách a ďalších aktivitách
s partnerskými mestami. Členom komisie bude zaslaný podrobný rozpis podujatí. K.
Šulganová požiadala členov komisie o spoluprácu a návštevu podujatí, ako aj o ich
propagáciu.
5/Rôzne
K. Šulganová predniesla návrh týkajúci sa renovácie sochy P. Jilemnického (vyčistenie
a pod.) a jej premiestnenia na iné miesto (na základe požiadavky z minulého zasadnutia
komisie). Navrhnuté lokality: 1/ponechať sochu pred domom kultúry, no posunúť ju ďalej,
k okraju zelenej plochy, 2/premiestniť sochu pred Knižnicu knižnicu, 3/premiestniť sochu
pred ZŠ na Žarci. Návrh na renováciu – očistenie sochy a jej ukotvenie + nápis pripraví
p. J. Mundier.
M. Ďurica: vyjadril súhlas s návrhom sochu premiestniť po dohode s VÚC Žilina pred
Kysuckú knižnicu.
M. Klimek: dal o návrhu hlasovať: za 5, proti 1, zdržal sa: 1
P. Glasnák: informoval sa na Mládežnícky parlament. Navrhol, aby MN Čadčan vychádzali

v Kysuciach 2x mesačne, nie raz za mesiac, je to nepostačujúce.
6/Záver
M. Klimek: poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na prehliadku IC a galérie.
Členovia komisie si pozreli priestranstvo IC a galérie. K danému priestoru sa vyjadrili
pozitívne a zablahoželali mestu k otvoreniu priestorov a výstave O. Zimku.

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