Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 24. januára 2013 o 14.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci

Prítomní:
Martin Klimek, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Mária Húšťavová, Miroslav Ďurica, Peter
Bernát, Jozef Prengel, Janka Krkošková, František Prívara, Katarína Šulganová, Marián
Fúrik, Vladimír Kráľ, Anna Straková, p. Dlabáčová.
Neprítomní:
Oľga Kostková, Jozef Mundier, Dana Kudelová – ospravedlnení.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Informácia o činnosti a hospodárení KIC mesta Čadca v roku 2012
3/ Prerokovanie žiadostí o dotáciu na rok 2013
4/ Rôzne
5/ 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

2/ Informácia o činnosti a hospodárení KIC mesta Čadca
A. Straková: podrobne informovala prítomných o činnosti a podujatiach KIC mesta Čadca
v roku 2012, o činnosti súborov, ich členov, o vzdelávacích podujatiach. Informovala aj
o digitalizácii kina, renovácii niektorých priestorov (šatne, toalety). Príspevok na činnosť bol
v danom roku 345 000 eur. V činnosti sa zameriavali nielen na kvantitu, ale hlavne na kvalitu.
P. Glasnák: poďakoval za činnosť, navrhol zvýšiť investície do opráv v dome kultúry.
M. Klimek: poďakoval za činnosť, zvýšenie štandardu a kvality podujatí. Zaujímalo ho, aké
sú požiadavky na financie.

A. Straková: uviedla, že sú potrebné financie na renováciu elektrického zariadenia –
bezpečnostné svetlá, plánuje sa oprava v zmysle požadovaných noriem. Chýbajú svetlá –
javisko. Opravu si vyžaduje aj spoločenská miestnosť, najmä podlaha. Potrebné sú aj revízie
kúrenia. Náklady sú vysoké, 8 000 eur mesačne. Náklady na opravy predstavujú vysokú
čiastku.
M. Ďurica: poďakoval za profesionálne zvládnutú činnosť, vyzdvihol prácu súborov ZUČ.
Navrhol oddeliť podujatie Drôtománia od Bartolomejského jarmoku, odporučil spoluprácu
s Považským múzeom v Žiline. Takéto podujatie by malo mať väčšiu propagáciu. Návrh by
malo schváliť Mestské zastupiteľstvo.
F. Prívara. Informoval o finančných prostriedkoch, ktoré má mesto k dispozícii.
V. Kráľ: informoval, že v minulosti bol napísaný projekt, bol schválený, no nebol realizovaný.

2/Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2013
K. Šulganová: informovala o žiadostiach o dotácie.
p. Dlabáčová: požiadala o podporu projektu Žíznim pre Slovensko, informovala o projekte.
V. Strýčková: informovala aj o ďalších dobrovoľníkoch, ktorí sa zapájajú do podobných
aktivít, uviedla konkrétne prípady. Podporila projekt a žiadosť. Navrhla 400 eur.
P. Glasnák: navrhol, aby projekt bol podporený priamo z rozpočtu mesta, resp. Navrhol
neposkytnúť dotáciu záhradkárom vo výške 250 eur. Navrhol presunúť 200 eur pre Stružielku
a 50 pre J. Šeríka.
F. Prívara: Uviedol, že podpora projektu Žíznim pre Slovensko by mohla byť poskytnutá príp.
aj prostredníctvom oddelenia sociálnej starostlivosti.
V. Strýčková: navrhla zvýšiť dotáciu pre spevácku skupinu Slnečnice o 50 eur.
M. Klimek: dal o návrhoch hlasovať.
Hlasovanie o návrhu zvýšiť dotáciu pre pre J. Šeríka o 50 eur: neschválené.
Hlasovanie o zvýšení dotácie pre Stružielku o 200 eur: schválené.
Hlasovanie o zvýšenie dotácie pre sk. Slnečnice o 50 eur: schválené.
Hlasovanie o návrhu po uvedených odhlasovaných úpravách: schválené.
Návrh komisie je prílohou tejto zápisnice.

4/Rôzne
P. Glasnák: vyjadril sa kriticky k jednej z fotografií v propag. materiáli, ktoré vydal Spolok
priateľov Čadce a ktoré finančne podporilo Mesto Čadca. Navrhol, aby na MsÚ bola
inštalovaná pam. tabuľa s informáciou o stavbe mestského domu.

M. Ďurica: navrhol, aby mesto pripravilo a vydalo publikáciu o meste.
M. Klimek: položil otázku, ako ďalej postupovať v prípade sochy P. Jilemnického. Navrhol,
aby sa táto situácia riešila.
F. Prívara: informoval, že mesto uvažuje o spoločnom rokovaní s VÚC Žilina a návrhu
premiestniť sochu pred Kysuckú knižnicu v Čadci.
M. Ďurica: požiadal aj o doriešenie otázky inštalácie a miesta pre drôtené sochy.
M. Klimek: pripomenul, že v meste žili aj navštívili ho aj ďalšie významné osobnosti. Napr.
Matka Tereza. Navrhol pomenovanie jednej z ulíc v Čadci na počesť Matky Terezy, aj
s osadením busty.

5/Záver
M. Klimek: poďakoval všetkým členom komisie za účasť.

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

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

Prehľad  žiados-  o  poskytnu4e  dotácie  z  rozpočtu  mesta  Čadca  v  r.  2013
požiadav
Žiadateľ
účel
ka
Slovenský  zväz  pro4fašis4ckých  
bojovníkov,  OV  Žilina
činnosť  ZO  SZPB  Čadca
300  €
kultúrno-‐poznávacie  zájazdy,  
MO  Živena  Čadca
tvorivé  dielne
500  €
Moja  rodná  Čadca  -‐  vzdel.  súťaž  
Spolok  priateľov  Čadce
pre  ZŠ  v  Čadci
1  500  €
tvorba  novej  
choreograﬁe,výskum  v  oblas4  
tancov  a  zvykoslovia  regiónu,  
reprezentácia  mesta  na  
Kysucký  umelecký  kolek-v,  o.z. fetsivaloch
1  000  €
Oáza  talentov,  Kráľovstvo  
Kysucká  knižnica  v  Čadci
poznania
2  350  €
  II.  Medzinárodný  kongres  
hnu4a  Žíznim  Slovensko  -‐  Čadca  
Hnu4e  Žíznim  Slovensko
2013
1  850  €
činnosť  ZO,  liečivá,  propag.  
ZO  Slov.  zväzu  včelárov  Čadca materiály,  poduja4a  pre  de4
300  €
podpora  projektu  Srdce  pre  
Slovensko,  reprezentácia  a  
Juraj  Šerík,  umelecký  drotár,   propagácia  mesta  Čadca  v  rámci  
Čadca
celého  Slovenska
800  €
Kysucké  kultúrne  stredisko  v   46.  Palárikova  Raková  –  Čadca,  
Čadci
Stružielka  2013
3  000  €
MO  Jednoty  dôchodcov  
činnosť  speváckej  skupiny  na  rok  neuvádza
Slovenska  v  Čadci
2013
jú
Ľudový  odev  na  Kysuciach  –  
FOMI,  s.r.o.  Mar4n
publikácia  M.  Húšťavovej
1  800  €
Výstava  zeleniny  a  ovocia,  
ZO  SZZ  Čadca  -‐  Milošová
vzdelávacia  činnosť
350  €

SPOLU

návrh         návrh         návrh   návrh  
odd. komisie MR
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100    €  

  

100  €

100    €  

  

400  €

400    €  

  

350  €

350    €  

  

600  €

600    €  

  

200  €

200    €  

  

200  €

200    €  

  

500  €

500    €  

  

1  700  € 1  900    €  
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