
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry dňa 12.3.2015 

 

 

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

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

                Ing. Miroslav Prokop 

 

Hosť: Ing. Jozef Krúpa , starosta 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie MDŽ + fašiangová zabíjačka /klady, zápory, postrehy/ 

3. Ľudový dom 

4. Stavanie Mája 

5. BYS3CA PICYGL 2015 

6. Černobyl "29te výročie" - výstava fotografií spojená s prednáškou prof. Masarika 

7. Dalibor Bošňák a koncert "Jednofázové kvasenie" 

8. Divadelné predstavenie - ,,tanec života“ 

9. Organizácia a návrh akcie "zasaď si svoj kvet" - /oživenie a zazelenanie parku pred  

Rezidenciou/ - výsadba  

10. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Otvorenie rokovania 

Predseda kultúrnej komisie Martin Besedič privítal, všetkých členov kultúrnej komisie.  

 

K bodu č. 2 

Zhodnotenie MDŽ + fašiangová zabíjačka /klady, zápory, postrehy/ 

MDŽ  
- Akcia je hodnotená pozitívne 

- Ako negatívum a postreh do budúcnosti je rozšírenie akcie na celú sálu 

- Potreba vytvorenia miesta na sedenie 

- Pripraviť občerstvenie – káva, čaj, pagáč, minerálka 

 

Fašiangová zabíjačka 
- Bolo málo ponúkaných výrobkov 

- Potreba zútulnenia miesta podujatia 

- Zabezpečiť viac obsluhy vonku 

- Potreba prerokovania podielu na zisku 

- Výstavba pergoly v réžii mäsiarstva 

- Zabezpečíť väčšiu participáciu mäsiarstva 

 

K bodu č. 3 

Ľudový dom  

Na základe spracovaného projektu p.Marošovej sa konalo zasadnutie Komisie kultúry 

v Ľudovom dome. Členovia po prezretí prostredia Ľudového domu navrhujú dobudovanie 

prístrešku nadväzujúceho na jestvujúci a zastrešiť tým časť pozemku za Ľudovým domom, 

kde by vznikla stála expozícia a potiahnutie prístrešku až ku výklenku, v plote. 

 

 



K bodu č. 4 

Stavanie mája 

p.Prokom navrhuje spestriť podujatie stavanie mája o zabezpečenie viacerých stromčekov 

mája 2-3-m, ktoré by si mohli mládenci zo Záhorskej Bystrice vydražiť pre svoje priateľky. 

Ekologická čata by zabezpečila odvoz stromu na požadované miesto.  

p. Smolík jeden strom by mal byť jeden centrálny 

p.starosta – stromov by malo byť po dedine viac, jeden by mal byť tradične na námestí 

a jeden napr. pri rezidencii. Je to miesto prechodu najväčšieho počtu áut. 

p. Smolík- keď stromy tak nepárny počet, navrhuje aby boli 3, 1. mestskej časti 20m, 2. pre 

červený kríž 10m – ten by bol umiestnený na rezidencii a 3. vyčlenený na dražbu 3m 

Oslovíme  

 

K bodu č. 5 

BYS3CA PICYGL 2015 

Akcia sa bude konať 2.mája na Námestí Rodiny, kde bude centrálne stanovište. Akcia sa koná 

za podpory prevádzky predaj športových potrieb na námestí. Začiatok o 12:00 hod. je to 

oficiálne otvorenie cyklistickej sezóny. V pláne je spraviť jeden okruh cca 10 min.na 

bicykloch za sprievodu safety car. Trasa bude ešte upresnená. 

 

K bodu č.6 

Černobyl „29te výročie“ – výstava fotografií spojená s prednáškou prof. Masarika 

Dňa 27. mája  o 18:00 hod. je naplánovaná výstava fotografií z Černobilu pri príležitosti 

29teho výročia spojená s prednáškou prof. Masaryka vo vstupnej vestibule spoločenského 

domu. 

 

K bodu č.7 

Dalibor Bošňák a koncert „Jednofázové kvasenie“ 

p. Bošňák zaslal žiadosť na miestny úrad ohľadom zorganizovania koncertu ,,Jednorázové 

kvasenie“. Žiada o odpustenie prenájmu za spoločenskú sálu. Po prerokovaní žiadosti dospela 

komisia kultúry k rozhodnutiu, že čo sa týka platieb za prenájom, každý usporiadateľ musí 

uhradiť 100,-€ poplatok, ktorý je spojený s réžiou priestorov. Čo sa týka odpusteniu nájmu 

hodinovej sadzby budeme rokovať individuálne. 

 

Hlasovanie: 7 

Za: 6     Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

K bodu č. 8 

Divadelné predstavenie 

Dňa 13.1.2015 prišla na miestny úrad ponuka od p. Novákovej na predstavenie Tanec života. 

Po vzhliadnutí ukážky predstavenia, členovia komisie neodporúčajú zaradiť predstavenie do 

plánu aktivít, z dôvodu, že vystúpenie je len pre úzku skupinu obyvateľov MČ. 

 

K bodu č. 9 

Organizácia a návrh akcie "zasaď si svoj kvet" - /oživenie a zazelenanie parku pred 

Rezidenciou/ - výsadba  
- bod stiahnutý z rokovania 

 

 


