KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN

ZÁPISNICA
zasadnutie 13.3.2017 o 16.00 hod.
Prítomní:
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda)
2. Lukáš Ronec (člen)
3. Mgr. Martin Petrík (člen)
4. Bc. Tomáš Vaňo (člen)
5. Bc. Anton Šepták (člen)
6. Branislav Mach (člen)
7. MgA. Tomáš Plánka (člen)
Neprítomní: Garant:
8. Ing. Jana Sedláčková
9. Ing. Lucia Kutišová
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok
2017
3. Vyhlásenie výzvy na predloženie zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí v
mestských častiach v roku 2017: Dni Juhu, Dni Sihote, Kultúrne leto na Zámostí
4. Rôzne
Bod 1) Otvorenie
K. Bystrický – privítal prítomných, uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, takže komisia
je uznášaniaschopná a otvoril diskusiu k programu.
M. Petrík – navrhol stiahnuť z programu bod č. 2 z dôvodu, že na preštudovanie všetkých žiadostí boli
len 2 dni a navrhuje prerokovať ich na ďalšom zasadnutí komisie dňa 21.3.2017.
Hlasovanie: ZA: 4 (L. Ronec, M. Petrík, A. Šepták, B. Mach)
PROTI: 2 (K. Bystrický, T. Plánka)
ZDRŽAL SA: 0
- príchod T. Vaňa
K. Bystrický – hlasoval proti, pretože si myslí, že v piatok poobede (10.3.), keď prišli mailom žiadosti,
čas na ich preštudovanie bol, z väčšej miery sa opakujú s rokom minulým. Týmto sa mohlo zrýchliť
tempo dotácií pre žiadateľov. Dal hlasovať o novom programe:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie výzvy na predloženie zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí v
mestských častiach v roku 2017: Dni Juhu, Dni Sihote, Kultúrne leto na Zámostí
3. Rôzne
Hlasovanie: ZA: 5 (L. Ronec, M. Petrík, T. Vaňo, A. Šepták, B. Mach)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (K. Bystrický, T. Plánka)
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Bod 2) Vyhlásenie výzvy na predloženie zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí v
mestských častiach v roku 2017: Dni Juhu, Dni Sihote, Kultúrne leto na Zámostí
K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu ohľadom výzvy
J. Sedláčková – tieto podujatia boli doteraz v kapitole 9.2, kde boli síce vedené menovite, ale v tejto
podobe nemohli byť ponúknuté na to, aby mali subjekty možnosť požiadať o dotáciu. Postup by mal
byť taký, že sa dá podnet na zmenu rozpočtu, kedy sa tieto podujatia vyčlenia ako podujatia, ktoré
budú mať samostatnú položku a bude možné požiadať o grant a vyhlási sa výzva. Jeden zo
spôsobov, ako by to bolo možné, je vyhlásenie výzvy na predkladanie zámerov, ako to bolo pri
kľúčových podujatiach nad 3 500 €, kde žiadatelia stručne navrhli, aký je zámer, boli pozvaní na
komisiu, členovia vypočuli ich návrhy a rozhodli sa, ktoré chcú podporiť a dali návrhy na zmenu
rozpočtu.
K. Bystrický – spýtal sa, od koho vzišiel tento signál, urobiť druhé grantové kolo, o ktorom nebola reč
v priebehu minulého roka. V akom postavení je Pohoda festival, prečo je vyňatý a prečo ideme teraz
vynímať tieto tri podujatia? Svojím spôsobom tu ide o verejné obstarávanie.
J. Sedláčková – iniciatíva vzišla od poslancov, p. Forgáč, ktorý je styčným dôstojníkom medzi
poslancami a úradníkmi na to odpovedal, že je to predmetom komisie kultúry
M. Petrík – iniciatíva vznikla od poslancov, čiže nie je to vôľa komisie kultúry hodnotiť a uviesť svoje
stanovisko, či to chce robiť transparentne, že si pozrie projekty aj od iných subjektov, čo vedia
ponúknuť za tieto peniaze a nie účelovo to dať jednej osobe, pričom výsledok bol síce vynikajúci, ale
veľa ľudí v tom mohlo vidieť ďaleko niečo lepšie, čo by za tie isté peniaze dokázali spraviť.
T. Plánka – sú nejaké podnety od občanov mesta, že sa tieto podujatia nerobia korektne a že sú
peniaze minuté zle?
M. Petrík – podnet vznikol aj od poslancov VMČ Sever, ktorí nemali do poslednej chvíle žiadnu
vedomosť o tom, aký bude program, kto tam bude vystupovať, koľko to bude stáť, čo vôbec uvidia
T. Plánka – spýtal sa, či ani jeden z týchto projektov nebol správne vyúčtovaný. Keby neboli peniaze
správne minuté, asi by ich musel organizátor vrátiť.
K. Bystrický – spýtal sa, prečo chýbajú podujatia, ktoré sa týkajú mestskej časti Stred
M. Petrík – VMČ Stred si takúto tradíciu nezaložil a nevznikla z tlaku poslancov, pri konštruovaní
rozpočtu sme vychádzali z toho, že v Strede, čiže na námestí, sa robí značné kvantum akcií a spraviť
ešte špeciálnu akciu pre Stred nemá význam
J. Sedláčková – pri schvaľovaní rozpočtu v decembri sa v podprograme 9.2 ocitla aj zvýšená suma,
kde boli menované podujatia, ktoré majú príslušné čiastky a boli tam menované Dni Juhu, Dni Sihote
a Kultúrne leto na Zámostí. Toto je dôvod, prečo práve tieto tri časti.
K. Bystrický – VMČ Sever dvomi uzneseniami podporil stávajúceho organizátora a žiadal exekutívu,
aby naplnila toto uznesenie
M. Petrík – VMČ Sever dvakrát ignoroval rozpočet, ktorý schvaľuje MsZ. Položka bola navrhnutá
v kapitole Kultúra, preto sa VMČ Sever k nej nemá oprávnenie vyjadrovať. To, že ju odporučila je fajn,
len chceme vniesť transparentnosť a rozhľad.
K. Bystrický – prečítal kolegom uznesenie č. 16/17 z VMČ Sever zo dňa 2.2.2017: VMČ Sever
odporúča realizovať Dni Sihote 2017 tak ako v roku 2016 prostredníctvom KC Sihoť s dotáciou na
základe predloženého projektu.
M. Petrík – čo je na tom, že si chceme vypýtať projekty? KC Sihoť si môže rovnako podať projekt.
K. Bystrický – koho to bol nápad? Kto bol iniciátorom podujatia Dni Sihote, kto to vymyslel? To
vymysleli ľudia okolo KC Sihoť.
M. Petrík – položka Dni Sihote bola v rozpočte v roku 2016, čiže je to mestská akcia. To, že ju malo
zariadiť KC Sihoť neznamená, že má na ňu patent. Navrhol ukončenie debaty.
K. Bystrický – dal hlasovať o ukončení debaty
Hlasovanie: ZA: 5 (L. Ronec, M. Petrík, T. Vaňo, A. Šepták, B. Mach)
PROTI: 1 (K. Bystrický)
ZDRŽAL SA: 1 (T. Plánka)
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M. Petrík – dal pozmeňovací návrh, aby sa za všetky položky – Dni Juhu, Dni Sihote a Kultúrne leto
na Zámostí doplnil rok 2017
Hlasovanie: ZA: 5 (L. Ronec, M. Petrík, T. Vaňo, A. Šepták, B. Mach)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (K. Bystrický, T. Plánka)
M. Petrík – dal návrh na uznesenie

Uznesenie 1:
KKaCR:
a) navrhuje MsZ zmenu rozpočtu: vyňatie finančných prostriedkov určených na realizáciu Dní
Juhu, Dní Sihote a Kultúrneho leta na Zámostí a ich začlenenie do rozpočtu ako samostatných
rozpočtových položiek Dni Juhu 2017, Dni Sihote 2017 a Kultúrne leto na Zámostí 2017
b) v prípade schválenia navrhovanej zmeny rozpočtu v MsZ poveruje útvar KIS zverejnením
výzvy na predkladania zámerov na organizáciu Dní Juhu 2017, Dní Sihote 2017 a Kultúrneho
leta na Zámostí 2017 v nasledovnom znení:
Mesto Trenčín vyhlasuje
výzvu na predloženie zámerov pre podporu realizácie kultúrnych podujatí v mestských častiach
Dni Juhu 2017
Dni Sihote 2017
Kultúrne leto na Zámostí 2017
Cieľom podujatí je stimulovať rozvoj kultúrneho života v mestských častiach, rozvíjať a prezentovať
kultúrne hodnoty, podporovať spolupatričnosť a stretnutie komunity, rôznych generácií, vyzdvihnúť
miestnu identitu a špecifiká mestských častí.
Objem finančných prostriedkov vyčlenených na komplexnú realizáciu podujatí je nasledovný: Dni
Juhu 2017: 4500 Eur, Dni Sihote 2017: 5000 Eur, Kultúrne leto na Zámostí 2017: 4000 Eur. Podujatia
musia byť realizované do konca roka 2017 v príslušnej mestskej časti.
Zámery môžu predkladať právnické osoby, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzické osoby podnikatelia, ktorí:
 majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
 pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta,
 poskytujú služby obyvateľom mesta.
Pre pozvanie do výberového kola je potrebné predložiť textový materiál v rozsahu maximálne 1
strany A4 tlačeného textu s uvedením zámeru projektu, projektového rozpočtu a stručnej histórie
žiadateľa.
Materiál zašlite elektronicky do 21.4.2017 na mailovú adresu kultura@trencin.sk, do predmetu
uveďte „ Zámer – názov podujatia“.
Žiadatelia budú po splnení tejto podmienky pozvaní prezentovať osobne svoje projekty na zasadnutie
Komisie kultúry a CR dňa 2.5.2017.
Hlasovanie: ZA: 5 (L. Ronec, M. Petrík, T. Vaňo, A. Šepták, B. Mach)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (K. Bystrický, T. Plánka)
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Stanovisko predsedu komisie k hlasovaniu:
1/ Výzvu nepovažujem za systémový krok v podpore kultúrnych podujatí v súčasnom nastavení
rozpočtu Mesta Trenčín v kapitole kultúra. Popri imidžotvorných kultúrnych podujatiach, ktorých
organizátormi sú dlhoročné známe subjekty a dotačnom programe Mesta Trenčín vytvárame týmto
krokom istý nový precedens. Ten precedens, ktorý spôsobí nestabilitu v procese rozhodovania o
prideľovaní finančných prostriedkov.
2/ Komisia pri MsZ alebo orgán Mesta Trenčín, ktorý bude o týchto projektoch rozhodovať, nemá
jasne definované kritériá hodnotenia projektov. Na základe čoho budeme vyberať organizátorov týchto
podujatí?
3/ V prípade projektu Dni Sihote dávame signál stávajúcemu organizátorovi, že napriek pozitívnym
ohlasom verejnosti a kvalitne odvedenej odbornej práci mu nedôverujeme, čo nepovažujem za
rozumné.
Bod 3) Rôzne
M. Petrík – spýtal sa J. Sedláčkovej na nové gratulačné kartičky pri sobášoch, kedy by bolo možné
riešiť to v rámci grafiky
J. Sedláčková – začali sme už pracovať na návrhu, sme však v štádiu prípravy webu, kedy musíme
dodržiavať striktne termíny, takže grafik je plne vyťažený týmto. Poprosíme ešte o krátky čas.
K. Bystrický – požiadal útvar KIS o update webovej stránky, nie sú tam niektoré tradičné mestské
podujatia na rok 2017, figurujú ešte s rokom 2016

Zapísala: L. Kutišová

V Trenčíne dňa

________________________

___________________________

predseda komisie

garant komisie

___________________________
garant komisie
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