Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 3. marca 2015 o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci.

Prítomní:
Martin Klimek, Jaroslav Velička, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Ľudmila Kopačková,
Rudolf Gerát, Magdaléna Hacková, Vladimír Adámek, Martin Turóci, Katarína Šulganová,
Božena Kadášová, Marián Fúrik
Neprítomní:
Antónia Gráfová - ospravedlnená.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Zápis do kroniky mesta za rok 2013
3/ Prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácií v zmysle platného VZN
4/ Informácia o pripravovaných podujatiach na rok 2015
5/ Rôzne
6/ Prehliadka výstavy M. Cipára v galérii Čadca
7/ 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/Zápis do kroniky mesta za rok 2013
Kronikárka mesta p. Božena Kadášová informovala prítomných o zázname diania a podujatí
na pôde mesta za rok 2013. Jedná sa o jej prvý zápis (funkciu kronikárky prevzala po p.
Palkovičovej). Požiadala prítomných o spoluprácu v nastávajúcom období.
3/ Prerokovanie návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN
M. Klimek: informoval prítomných, že prehľad žiadostí o dotácie a návrh oddelenia na rok
2015 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 3500 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.
Diskusia:
P. Velička: Súhlasí s podporou tých subjektov, ktoré aktívne pracujú. Podpora by mala byť
zameraná najmä na mestské inštitúcie a spolky. Myslí si, že výška celkovej sumy dotácií by
mala byť vyššia.
P. Gerát: Bližšie informoval o projektoch Spolku priateľov Čadce.
P. Strýčková: Navrhla znížiť dotáciu pre Kysuckú knižnicu o 300 eur a o 300 eur zvýšiť
dotáciu pre Spolok priateľov Čadce.
P. Klimek: Dal o návrhu p. Strýčkovej hlasovať. Hlasovanie: za 8, 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.
4/Informácia o pripravovaných podujatiach mesta na rok 2015
P. Šulganová: Informovala o všetkých významných pripravovaných podujatiach na rok 2015,
ktoré sa konajú pod garanciou mesta a domu kultúry, ako aj v spolupráci s ďalšími subjektmi.
Informovala aj o výstavách v galérii.
5/Rôzne:
P. Hacková: Vyzdvihla a pochválila činnosť a realizované výstavy v galérii. Zdôraznila
význam galérie pre mesto a jeho rozvoj.
P. Velička: Kládol dôraz na návštevnosť galérie a na regionálny rozvoj, návštevu Čadce
turistami z okolitých štátov.
P. Gerát: vyjadril sa priaznivo o pláne podujatí na rok 2015, vyzdvihol pestrosť a kvalitu
podujatí. Navrhol, aby sa pouvažovalo nad tým, či by mesto mohlo pripraviť jedno podujatie,
ktoré by malo výnimočný charakter a presah aj za hranice – Poľsko a Česko. Čadca ako
centrum spolupráce troch štátov – trojhraničie. Navrhol pripraviť projekt.
P. Hacková: Podporila tento návrh a navrhla, aby si každý člen komisie pripravil na budúce
jednanie nejaký konkrétny nápad či návrh.
6/ Výstavu M. Cipára si členovia komisie pozreli individuálne.
7/Záver
M. Klimek poďakoval prítomným za účasť na komisii.

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