
                                                              ZÁPISNICA č.2/2017 

 

            z pracovného stretnutia Kultúrnej komisie ObZ a  zástupcov spoločenských organizácií a skupín 

                                                  obce Dlhé nad Cirochou zo dňa 11.10.2017 

 

 

 

 

Hlavné témy stretnutia: 

1. Plán práce  KK na rok 2018 

2. Podnety a návrhy k tvorbe rozpočtu obce na rok 2018 

3. Diskusia 

 

 

 

Úvod 

 

Pracovné stretnutie otvorila a viedla poslankyňa Lelková. 

Na úvod oboznámila prítomných s cieľom stretnutia a to podielom KK na tvorbe rozpočtu pre 

kultúrny a spoločenský život obce. Popri informáciách o investíciách do programu rozvoja 

obce , športu a kultúry mal byť daný priestor návrhom na budovanie „nadstavby“ kultúry, 

pretože kultúra nespočíva len v organizácii a počte kultúrnych akcií. Popri investíciách do 

stavebných úprav je potrebné zaradiť do programu aj estetický vzhľad priestorov v centre  

obce  a hľadať možnosti pre ďalšie kultúrne, športové alebo turistické vyžitie občanov. 

 V zmysle materiálov k rozpočtu obce sa stretnutie malo venovať návrhom k programu 2.4 

Rozvoj obce, 4.3 Spoločenské aktivity. 6.1 Dôchodcovia  a  6.2 Rodina a deti 

K programu 2.4. Rozvoj obce Lelková ocenila doterajšie stavebné investície obce a tlmočila 

návrh od občanov na výsadbu kvetov v centre obce a oblasti parku. 

Psár – vstúpil do programu kritickou námietkou na oplotenie parku a žiadal informácie 

o výške fakturovanej čiastky za projekt. 

Kníž – poukázal na  možnosť nahliadnutia do fakturačných materiálov a navrhol uprednostniť 

program 4.3 Spoločenské aktivity – resp. Deň obce.    

Po vstupe starostu do programu sa stretnutie nieslo v duchu prípravy a návrhov na obecnú 

akciu na rok 2018.  

Psár – tohtoročnú  obecnú akciu hodnotil ako málo atraktívnu. 

Kníž – je zložité vyhovieť celému spektru návštevníkov a pritom dodržať možnosti rozpočtu 

obce.  Informoval o predbežnom programe na budúci rok, ktorý sa prerokoval na poslednom 

zastupiteľstve. 

Psár – otázka na Lelkovú – prečo nevystupoval na obecnej akcii FS Cimbor 



Lelková – vystúpenie bolo zamietnuté zastupiteľstvom, na ktorom  nebola účastná, 

Kníž – podľa poslancov vystúpenie súboru na akcii Stavanie mája nesplnilo očakávania, 

poslanci odsúhlasili FS Vihorlat. 

Hrehová – FS Vihorlat a FS Cimbor majú niekoľko „spoločných“ členov takže  časť súboru  

tu bola 

Petro - navrhol  viac kombinovať program podľa  zloženia publika. Navrhuje venovať 

pozornosť „revival“ skupinám, ktoré ponúkajú repertoár napr. skupiny Team, čo by 

vyhovovalo mladým ale aj strednej generácii. 

Kníž – informoval o súčasnej komunikácii a výsledkoch jednania s možnými účinkujúcimi. 

Psár – navrhuje pozvať viac subjektov poskytujúcich občerstvenie, aby sa oživil trh 

a konkurencia. 

Kníž – občerstvenie, ozvučenie a atrakcie pre deti vyžadujú odber el. energie. Sme viazaní 

súčasnými možnosťami odberu aj s využitím agregátov. Zároveň informoval o „otestovaní“ 

obecnej tribúny na akcii. 

Psár – navrhuje zorganizovať ples.  

Lelková – minulý rok bol v obci poľovnícky a farský ples. 

Skarbová – je rozdiel vyhlásiť mládežnícku zábavu za účelom finančného profitu 

a organizovať ples s programom a tým spojených záväzkov. 

Kováčová – informovala o činnosti Únie žien s dôrazom, že spolupráca s obcou patrí k ich 

prioritám 

Lelková - otvorila diskusiu k Programu 6.1. a 6.2. -  prípravám  akcie Strieborný večer a 

Mikuláš. 

Kníž  - na zastupiteľstve sa odsúhlasil kultúrny program vo vlastnej réžii, t.j, Materská škola, 

Kudzeľ.  

Pre akciu Mikuláša prítomní navrhli termín 9.12 /sobota/ o 17.00 hod. v sále Kult. Domu.     

V programe vystúpia deti MŠ a Zarianna. Lelková, Hrehová zabezpečia program, starosta 

Kníž preverí možnosti animátora Mikuláša z obce. 

Kníž – navrhuje predložiť na zastupiteľstvu návrh akcie Silvester /polnočné oslavy/ na 

námestí  pred kostolom. 

Lelková – vrátila diskusiu k programu 2.4 Rozvoj obce a to k návrhu osadenia kvetov v centre 

obce a v línii oplotenia parku.  

Skarbová  - blízkosť oplotenia k hlavnej ceste bude prekážkou údržby , navrhuje stojany alebo 

iné formy nosičov kvetov 



Kníž – preverí možnosti na Technických službách v Snine 

Kováčová – žiada opraviť informačnú tabuľu. Súčasný stav komplikuje manipuláciu pri 

otváraní a tým pri výmene informačných materiálov. 

Kníž -  dá sa uvažovať o výmene všetkých tabúľ. 

Skarbová – informovala sa o možnosti pridelenia priestorov na aktivity a pracovné stretnutia 

klubu SZZP 

Kníž – navrhol počkať na priestory po presťahovaní DHZ alebo zdieľať spoločnú miestnosť 

s Úniou žien 

Kováčová – nemá námietky voči tomuto riešeniu 

Skarbová sa voči tejto ponuke nevyjadrila   

Keďže traja členovia požiadali o ospravedlnenie a uvoľnenie z ďalšej účasti na porade a po 

úvodnom návrhu starostu na zmenu priorít stretnutia, pôvodný program sa z časových 

možností nepodarilo  naplniť.  Návrhy, ktoré neboli predložené na tomto stretnutí budú 

predložené zastupiteľstvu pri návrhu rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Lelková poďakovala  prítomným za účasť a ich aktívny prínos  v diskusii.  

 

Zoznam prítomných : 

Za poslancov – členovia KK – Lelková, Hrehová,  Kováč 

Kníž – predseda TJ, starosta 

Bončík – DHZ 

Kováčová – Únia žien 

Skarbová -  SZZP  

Psár – Mariáš 

Petro – PZ Lazy 

Piškanin – FS Kudzeľ 

 

Zapísala :  Lelková,   11.10. 2017 

 



 

 

    

  

 

 


