Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 28. novembra 2012 o 14.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci.
Prítomní:
Martin Klimek, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Mária Húšťavová, Miroslav Ďurica, Vladimír
Kráľ, Jozef Prengel, Katarína Šulganová
Neprítomní:
Oľga Kostková – ospravedlnená, Jozef Mundier – ospravedlnený, Dana Kudelová, Peter
Bernát, Dana Kudelová – ospravedlnená, Jana Krkošková – ospravedlnená.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Informácia o aktivitách konaných v rámci úseku kultúry MsÚ v roku 2012
3/ Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2013 na úseku kultúry
4/ Informácia o programovom cykle Kysucké Vianoce
5/ Informácia o zápise do kroniky za rok 2011
6/ Rôzne
7/ Prehliadka zrenovovaných priestorov – bývalá galéria
8/ Záver

Zápis z priebehu rokovania:
K bodu 1/
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie M. Klimek. Následne dal hlasovať
o predloženom návrhu programu.
Výsledok hlasovania: jednohlasne schválené
K bodu 2 a 3/
K. Šulganová: informovala v zmysle predloženej písomnej sumarizácie o najvýznamnejších
aktivitách na úseku kultúry mesta v roku 2012, ako aj o plánovanom rozpočte na rok 2013 na
úseku kultúry.
P. Glasnák: vyslovil požiadavku, aby jednotlivé položky v rámci kapitoly kultúry boli
podrobnejšie rozpísané a definované.
K bodu 3/
V.
Kráľ: ako prizvaný hosť, poradca primátora pre medzinárodné vzťahy informoval prítomných
o plánovaných podujatiach, ktoré mesto pripravuje v rámci osláv 15. výročia partnerskej
spolupráce s mestom Žywiec, Poľsko a predniesol obsah návrhu spolupráce. Informoval aj
o zámere premenovať Ulicu slobody (od semaforov pri Tescu po železničné priecestie na
Makov) na Žywiecku cestu pri príležitosti tohto výročia.

M. Klimek: požiadal prítomných, aby za tento návrh hlasoval.
Výsledok hlasovania: návrh bol schválený.
K. Šulganová: doplnila informácie ohľadom financovania podujatí s partnerskými mestami.
Časť nákladov bude hradiť Mesto Čadca, časť pôjde z iných zdrojov – bude podaný projekt
na Višegrádsky fond.
K bodu 4/
K. Šulganová: Informovala o pripravovanom cykle programov Kysucké Vianoce v Čadci
v zmysle predloženej prílohy. Pozvala prítomných na pripravované podujatia.
V. Strýčková: informovala o dobročinnej zbierke na pomoc autistickým deťom, ktorú
organizuje KIC mesta Čadca a ktorá bude prebiehať počas mesiaca v rámci jednotlivých
podujatia požiadalo o spoluprácu a podporu zbierky. Zbierka sa koná pod garanciou ER.
Gurovej, manželky primátora.
M. Klimek: doplnil informácie o podujatí Magnificat a zaujímal sa, ako bude riešené
osvetlenie a podujatia na námestí.
K. Šulganová: poskytla informáciu o miestach, kde bude inštalované vianočné osvetlenie.
M. Ďurica: požiadal, aby na všetkých materiáloch bolo dôsledne používané logo Kysuckých
Vianoc.
J. Prengel: zaujímal sa, kto pripravuje a odsúhlasuje podklady na plagát.
K. Šulganová: objasnila, aký je systém prípravy plagátu a ďalších propagačných materiáloch.
K bodu 5/
M. Klimek: požiadal prítomných, aby si prečítali a pripomienkovali text zápisu do kroniky
mesta za rok 2011.
M. Húšťavová: požiadala o predĺženie termínu do 19. januára 2013. Prítomní s oredĺžením
termínu súhlasili.
K bodu 6/
Prítomní a zaujímali, aké podujatia pripravuje mesto k 1 150 výročiu príchodu Cyrila
a Metoda na veľkú Moravu, ako aj na ďalšie výročia, ktoré s dotýkajú mesta.
K bodu 7/
M. Klimek: vyzval prítomných na prehliadku zrenovovaných priestorov po bývalej Kysuckej
galérii na MsÚ v Čadci, kde bude sídliť Informačné centrum mesta Čadca a výstavná sieň. N
Nasledovala prehliadka priestorov. Prítomní vyjadrili zväčša spokojnosť s upravenými
priestormi a vyjadrili želanie, aby priestory naplno a dôsledne slúžili svojmu účelu.
7/Záver
M. Klimek: skonštatoval, že všetky body rokovania boli prediskutované, poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: K. Šulganová
Zápisnicu overili:
Predseda komisie: Martin Klimek
Člen komisie: Miroslav Ďurica

