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1. Účel vydania zásad

Zásady podpory kultúrnej činnosti v meste Púchov sú smernicou, ktorá
definuje postavenie, záujmy, úlohy, ciele, vzťahy a postupy Mesta Púchov pri
podpore kultúrnej a spoločenskej činnosti pre obyvateľov mesta.

2. Rozsah platnosti

Zásady podpory kultúrnej činnosti v meste Púchov platia pre orgány samosprávy
Mesta Púchov, ako aj pre právnické osoby ním zriadené alebo založené, ktoré sa
podieľajú na zabezpečovaní kultúrnej a spoločenskej činnosti pre obyvateľov mesta.

3. Pojmy a skratky

SR - Slovenská republika
EÚ - Európska únia
SNP - Slovenské národné povstanie

4. Súvisiace predpisy

Zák. č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov
VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií v meste Púchov

5. Popis činnosti

5.1. Mesto Púchov si váži svoje kultúrne tradície. Vytváranie podmienok pre
jestvovanie kultúry v Púchove sa považuje za jeden zo základných princípov rozvoja
života a identity obyvateľov mesta. Pri zabezpečovaní ich kultúrnych a
spoločenských potrieb konajú orgány a organizácie Mesta Púchov samostatne alebo
v spolupráci s inými fyzickými či právnickými osobami pôsobiacimi na jeho území,
ako aj mimo neho.

5.2. Mesto Púchov zabezpečí  nový kultúrny stánok ako centrum pre mesto
prioritných kultúrnych aktivít a podujatí a zabezpečí doplnenie a dovybavenie
kultúrnych stánkov v mestských častiach.

5.3. Kultúrne a spoločenské tradície mesta Púchov sú obsiahnuté vo výtvarnom
umení a architektúre, literatúre, publikačnej a výstavníckej činnosti, hudbe, speve,
tanci, divadelných, dramatických a protokolárnych formách, ako aj folklórnych
prejavoch  obyvateľov mesta a Púchovského regiónu.
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5.4. Mesto Púchov rešpektuje právo iných fyzických alebo právnických osôb
samostatne programovať, organizovať a zabezpečovať kultúrne a spoločenské
činnosti za predpokladu, že tým nedochádza k porušovaniu predpisov Slovenskej
republiky, Mesta Púchov, ako aj k poškodzovaniu verejného a cudzieho majetku.

5.5. Mesto Púchov považuje za súčasti svojho kultúrneho dedičstva najmä atribúty
viažúce sa na prirodzenú príslušnosť k Slovenskej zemi a slovenskému národu, jeho
historický zápas za národnú svojbytnosť, ako aj na kultúrne a duchovné hodnoty
pôvodného obyvateľstva na území mesta, ktorých fundament je známy pod pojmom
Púchovskej kultúry, a to ako prestížnej kultúry celej Európy. Za súčasť kultúrneho
dedičstva sa považuje aj historický a kultúrny odkaz významných osobností žijúcich
alebo pôsobiacich v Púchove. Pamiatky, pamätníky a pamätné miesta kultúrneho
dedičstva sú predmetom starostlivosti Mesta Púchov.

5.6. Mesto Púchov je z dôvodu starostlivosti o svoje kultúrne dedičstvo povinné
zabezpečiť v prípade nevyhnutnosti až do výšky potrebných materiálnych nákladov
expozíciu pamiatok Púchovskej kultúry v Múzeu Púchovskej kultúry, a tiež
uschovanie a údržbu mestských kroník. Ďalej je povinné rovnako zabezpečiť údržbu
hrobu baróna Emila Friedricha Johannesa Hoenninga O´Caroll na hlavnom
mestskom cintoríne v Púchove, údržbu pamätných tabúľ J. A. Komenského a
Vladimíra Roya umiestnených na evanjelickej fare, pamätnej tabule na pamiatku
židovskej kultúry v meste  a pamätnej tabule v prírodnom kameni pre obeti oboch
svetových vojen a SNP v Mestskom európskom parku v Púchove, ktoré považuje za
svoje pamätníky. Túto povinnosť zohľadňuje riadne pri plánovaní a tvorbe
mestského rozpočtu.

5.7. Mesto Púchov vníma svoju kultúrnu súčasť cez existenciu kultúrnych a
spoločenských podujatí , súborov, technickej kultúrnej pamiatky Modrotlačová dielňa
a kina, ktoré sú prístupné verejnosti a ktoré podľa svojich možností podporuje vo
forme finančných dotácií alebo iným materiálnym spôsobom.
5.8. Mesto Púchov považuje z dôvodu spoločenského významu za prioritné tieto
kultúrne a spoločenské podujatia: Mestský novoročný koncert, Mestský bál, Mestský
detský karneval, Vítanie jari ,  výročie oslobodenia mesta Púchov v II. svetovej vojne,
výročie vstupu SR do EÚ a sviatok práce, festival ľudovej hudby, piesne a tanca
„Folklórny Púchov“, program zábavy a oddychu „Púchovské kultúrne leto“ vrcholiace
výročím SNP a Dňa ústavy SR, Púchovský jarmok, Talent roka, Mikulášsky
jarmok,Vianočný koncert,  Silvestrovská veselica. .Mesto Púchov okrem uvedených
podujatí považuje ako významné, dôstojné a nevyhnutné pripomínať si slávnostným
spôsobom vždy jeden raz za päť rokov výročia prvej písomnej zmienky o Púchove
(1243) a udelenia mestských práv (1470) , čo vykonáva vždy v termíne konania
Púchovského jarmoku ako ústredného kultúrneho a spoločenského mestského
podujatia.
5.9. Mesto Púchov považuje z dôvodu spoločenského významu za prioritné aj
zabezpečenie prevádzky kina.
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5.10.Mesto Púchov považuje tiež z dôvodu spoločenského významu za prioritné aj
zabezpečenie prevádzky Mestskej knižnice V. Roya.

5.11.Mesto Púchov považuje z dôvodu dlhodobej tradície a dosahovaných výsledkov
za prioritné zabezpečiť rozvoj ochotníckeho divadla, bábkového divadla a folklóru.

5.12.Z dôvodu starostlivosti o svoju kultúrnu súčasnosť je ďalej povinné materiálne a
finančne zabezpečiť kultúrne a spoločenské podujatia uvedené v bode 5.7. až 5.9. v
prípade nevyhnutnosti až do výšky potrebných nákladov. Túto povinnosť zohľadňuje
riadne pri plánovaní a tvorbe mestského rozpočtu.

5.13.Mesto Púchov vykonáva programové, organizačné, materiálne a finančné
zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí a zariadení uvedených v bodoch
5.7. a 5.8., ako aj iných kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa  rozhodne v
danom kalendárnom roku usporiadať, najmä prostredníctvom Domu kultúry Púchov,
alebo prostredníctvom iných organizácií, ktoré na tento účel vytvorí. Takého
zabezpečenie zohľadňuje riadne pri plánovaní a tvorbe mestského rozpočtu.

5.14.Mesto Púchov považuje za svoju povinnosť organizovať a zabezpečovať
prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti organizovanom pri Mestskom úrade
uvítania nových obyvateľov mesta do života, občianske svadobné obrady, občianske
pohreby  a stretnutia s dôchodcami - jubilantami. Takého zabezpečenie zohľadňuje
riadne pri plánovaní a tvorbe mestského rozpočtu.

5.15.  Mesto Púchov aktívne spolupracuje pri organizovaní a realizácii kultúrnych a
spoločenských podujatí so všetkými druhmi škôl a školských zariadení pôsobiacich
v meste.

5.16. Mesto Púchov spolupracuje pre účel podpory kultúrnej a spoločenskej činnosti
so štátnymi orgánmi a ostatnými samosprávnymi orgánmi SR, ako aj s predstaviteľmi
zahraničných inštitúcií.

5.17. Na podporu informovanosti a propagácie o kultúrnej a spoločenskej činnosti v
meste Púchov spolupracuje Mesto Púchov s Púchovským informačným centrom.

5.18. Na podporu kultúrnych a spoločenských činností využíva možnosti
financovania z grantov štátnych a medzinárodných kultúrnych programov.
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6. Záverečné ustanovenie

6.1. V pochybnostiach a v podrobnostiach o uplatnení tohto dokumentu rozhoduje
primátor mesta.

6.2. V zmysle Organizačného poriadku Mestského úradu Púchov celá agenda je
vedená u vedúcej oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí, športu.
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Príloha : 1

V roku 2007 pôsobia pri výkone kultúrnej a spoločenskej činnosti najmä tieto súbory
:

DDŠ Ochotníček 35 členov um. vedúci: Peter Hudák

Bábkarský súbor
D 121 pri DK 23 členov org.ved. Mgr. Andrea Golejová

Divadelný súbor
HOMO FUGE 16 členov org.ved. Juraj Špalek

Divadlo M
pri DK 15 členov org.ved. Alena Hudáková

Detské folk.štúdio
Púchovček pri DK 36 členov um,ved. Mgr. Ž. Littová

Folk.súbor
Biela voda 12 členov um.ved.Mgr. Ž. Littová

Folk.súbor
Váh 12 členov um.ved. Mgr. Ž. Littová

Súbor moderného tanca
Smajlík pri DK 22 členov um.ved. Danka Bambušková

CHÁVE KAMORO
súbor rómskej mládeže 10 členov um.ved. Marcela Podymáková

Detská ľud.hudba
Lachovček pri ZUŠ 9 členov um.ved. I.Sadloň

Detská ľud.hudba
Krpček pri ZUŠ 8 členov um.ved. I. Sadloň

Ľudová hudba
Váh 9 členov um.ved. I. Sadloň

Spevácky súbor um.ved.E.Žatková
pri ZUŠ 30 členov Mgr. Z. Tunegová

Hudobná skupina
DARD pri CVČ  5 členov um.ved. Marián Tichý


