
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry dňa 12.2.2015 

 

 

Prítomní: Mgr. Martin Besedič, Mgr. Dagmar Krajčírová, Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. 

                        Mgr. Miroslav Marciš, Mgr. Barbora Besedičová, Viera Marošová 

 

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Prokop 

 

Hosť: Ing. Jozef Krúpa , starosta 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 

2. Plán kultúrnych podujatí na celý rok  

3. Nové akcie, ktoré nie sú  zatiaľ zahrnuté v rozpočte (MDŽ,  fotografická súťaž......) 

4. Ľudový dom  

5. Družobné obce, kedy ktorú pozveme – kvôli rozpočtu 

6. Stolný tenis a odsúhlasenie skoršieho vstupu do VS - SD 

7. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

Otvorenie rokovania 

Predseda kultúrnej komisie Martin Besedič privítal, všetkých novo zvolený členov kultúrnej 

komisie a poprial im dobrých nápadov a chuť pracovať v oblasti kultúry v našej mestskej 

časti. Po privítaní členov navrhol hlasovanie za zvolenie podpredsedu kultúrnej komisie. 

Navrhovaný bol Miroslav Marciš a následne sa aj hlasovalo. 

 

Hlasovanie: 7 

Za: 5      Proti: 0  Zdržal sa:1 (M.Marciš) 

Podpredseda kultúrnej komisie bol schválený. 

 

K bodu č. 2 

Plán kultúrnych podujatí na celý rok 

Komisia kultúry prerokovala navrhovaný plán kultúrnych podujatí pre rok 2015. Okrem 

plánovaných každoročných aktivít pribudne v tomto roku oslava MDŽ, Bystrický picikel, Noc 

s Andersenom – organizuje p, Marošová v miestnej knižnici. Fotografická súťaž v tomto roku 

nebude. 

 

 

K bodu č. 3 

Nové akcie, ktoré nie sú  zatiaľ zahrnuté v rozpočte (MDŽ,  fotografická súťaž......) 

p. Krajčírová požiadala, členov kultúrnej komisie o návrh požiadaviek do rozpočtu na 

plánované, ale aj nové kultúrne podujatia, na zakúpenie techniky ( plátno, ozvučenie....) 

Termín: 23.2.2015 

 

K bodu č. 4 

Ľudový dom  

p. Marošová spracovala projekt využitia Ľudového domu s remeselným dvorom, jeho lepšie 

využitie a kvalitnejšiu propagáciu aj s požiadavkou na rozpočet. Napriek tomu, že členovia 

kultúrnej komisie sa s daným projektom oboznámia navrhujú sumu 5 000,-€ dať ako 



požiadavku do rozpočtu. Najbližšie zasadnutie naplánujeme priamo v Ľudovom dome pre 

lepší vizuálny kontakt s prostredím. 

 

K bodu č. 5 

Družobné obce, kedy ktorú pozveme – kvôli rozpočtu 

Družobné obce, s ktorými mestská časť udržiava kontakt (Brumovice, Gottlesbrum, a Riese 

Pio X) pozveme na oslavu Hrubých hodov v Záhorskej bystrici. Konkrétnemu bodu sa 

budeme venovať, keď bude aktuálny. 

 

K bodu č. 6 

Stolný tenis a odsúhlasenie skoršieho vstupu do VS - SD 

Usporiadatelia stolnotenisových tréningov, požiadali mestskú časť o povolenie na skorší vstup 

do veľkej sály z dôvodu, že začali organizovať tréning aj pre deti. Členovia komisie 

odporúčajú povoliť im skorší vstup. 

 

Hlasovanie:7 

Za: 6      Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Podpredseda kultúrnej komisie bol schválený. 

 


