ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ROZVOJA KULTÚRY A VZDELÁVANIA
pri MsZ V HRIŇOVEJ, konanej dňa 16.11.2011
PREDSEDAJÚCI : Zuzana Renčková, predseda komisie
PRÍTOMNÍ : Mgr. Martin Kliment, Mgr. Milan Obrtal, Bc. Peter Kamenský, Eva Bystrianska,
Gabriela Púpavová, Mgr. Mária Fábriková, Erika Marková
PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Privítanie
Úprava dotácie na Rozprávkový les
Informácia o pripravovaných akciách
Plán kultúrnych podujatí na rok 2012
Zájazd ZUŠ Hriňová a Hriňovského divadlo do Srbska v roku 2012
Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

1) Privítanie
Predseda kultúrnej komisie privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2) Úprava dotácie na Rozprávkový les.
Keďže sa t.r. nekonal Rozprávkový les z dôvodu prekrývania termínov t. j. v čase konania
rozprávkového lesu sa konali preteky v motokrose. OZ Hriňovské divadlo požiadalo o presun
finančných prostriedkov z Rozprávkového lesa na Strašidelný kulturák, nakoľko obidve akcie
zastrešovalo Hriňovské divadlo. Jedná sa o čiastku 300 €.
Hlasovanie : za (8 čl) : Renčková Z, Mgr. Kliment M, Bc. Kamenský P, Bystrianska E,
Púpavová G, Marková E, Mgr. Fábriková M, Mgr. Obrtal Milan
zdržal sa: 0
proti: 0
3) Informácia o pripravovaných akciách
Vedúci odd. kultúry Mgr. Kliment prítomných oboznámil s plánom akcií na do konca t.r.., a to:
1)
celoslovenská nesúťažná prehliadka muzikálov – ZUŠ, MsKS
2)
Mikuláš
3)
Hriňovské Vianoce
4) Plán kultúrnych podujatí na rok 2012
Vedúci odd. kultúry Mgr. Kliment prítomných oboznámil s plánom akcií na budúci rok, ktorý je
prílohou zápisnice.
5)Zájazd ZUŠ Hriňová a Hriňovského divadlo do Srbska v roku 2012
Vedúci odd. kultúry Mgr. Kliment informoval, že na budúci rok pôjde ZUŠ Hriňová spolu s OZ
Hviezdička s programom do Srbska - muzikál, folklórne predstavenie.
Hriňovské divadlo taktiež pôjde s predstavením do Srbska.
6) Rôzne

Predseda komisie po konzultácii so združeniami fungujúcimi v meste navrhla, aby si mesto Hriňová
obnovilo členstvo v Zbore pre občianske záležitosti, ktorého členom v minulosti bolo.
Zbor pre občianske záležitosti organizuje pre mestá a obce akcie typu Uvítanie detí do života,
svadby, pohreby a iné aktivity.
Hlasovanie : za (8 čl) : Renčková Z, Mgr. Kliment M, Bc. Kamenský P, Bystrianska E,
Púpavová G, Marková E, Mgr. Fábriková M, Mgr. Obrtal Milan
zdržal sa: 0
proti: 0
7) Prijatie uznesenia
Kultúrna komisia opakovanie (3-tí krát) riešila problematiku nebytových priestorov v MsKS.
Nakoľko sa z roka na rok koná v Mestskom kultúrnom stredisku viac akcií je akútny nedostatok
priestorov a ďalší rozvoj je jednoznačne obmedzený. Súčasný stav je nevyhovujúci. Príkladom je
nevyhovujúci priestor drahých krojov v pivničných priestoroch, - vetrateľnosť, ďalej chýbajú
priestory/šatne pre účinkujúcich.
Kultúrna komisia ukladá vedeniu úradu do 31.12.2011 prehodnotiť nájomné zmluvy
subjektov, ktoré majú prenajaté priestory v MsKS v záujme vyriešenia akútneho nedostatku
priestorov pre udržanie a rozvoj kultúry.

