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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 26.3.2015 o 15.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Lukáš Ronec (člen) 
3. Mgr. Martin Petrík (člen) 
4. Bc. Anton Šepták (člen) 
5. Branislav Mach (člen) 
6. MgA. Tomáš Plánka (člen) 

Neprítomní: 
7. Tomáš Vaňo (člen) - ospravedlnený 

Garant: 
8. Ing. Jana Sedláčková 
9. Ing. Lucia Kutišová 

Hostia: 
10. Mgr. Hana Gallová 
11. Jarmila Blašková 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Rozmiestnenie stánkov počas jarmokov a trhov na Mierovom námestí 
3. Rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov z kapitoly Nepomenované kľúčové podujatia 
4. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

K. Bystrický – privítal prítomných, uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, takže komisia 
je uznášaniaschopná a dal hlasovať o programe ako celku 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 

 
Bod 2)  Rozmiestnenie stánkov počas jarmokov a trhov na Mierovom námestí 

J. Sedláčková – rozdala členom komisie nákresy rozmiestnenia stánkov počas jarmokov. Dôležité pri 
rozmiestnení je brať do úvahy odberné miesta elektriny, pričom k dispozícii máme tri. Jarmoky možno 
rozdeliť na veľké – vianočné trhy, malé – farmárske jarmoky a stredné – napr. Pri trenčianskej bráne, 
Majáles, MDD. K terasám je vždy zachovaný prístup aj z námestia aj z chodníka, tzn. pred terasy sa 
stánky neumiestňujú. 

K. Bystrický – koľko býva dohromady jarmokov za rok? 

J. Sedláčková – 6 farmárskych jarmov + vianočné trhy (3 týždne), Pri Trenčianskej bráne (3 dni), 
Majáles (1 deň), MDD (1 deň), Veľkonočný jarmok (3 dni) = 11 jarmokov za rok 

K. Bystrický – pokiaľ je počet dní, kedy sú terasy zatienené stánkami menší, ako počet dní, kedy 
jarmoky nie sú, v tom prípade sa musia prevádzkovatelia terás prispôsobiť 

K. Bystrický – ako vyzerá postup tvorby jarmoku?  

J. Blašková – opísala postup tvorby jarmoku, v rámci toho informovala o online prihláške na jarmoky, 
ktorá funguje od začiatku tohto roka 
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K. Bystrický – čo je najväčší problém pri organizácii jarmokov resp. s čím by bolo možné pomôcť? 

J. Blašková – my musíme mať od jarmočníkov doklady, ktorých je veľa a povolenie na samotný 
predaj vydáva oddelenie ekonomické. Na príprave jarmoku sa teda podieľa okrem útvaru KIS aj 
oddelenie služieb a samozrejme MHSL, ktoré ma na starosti účtovníctvo. 

K. Bystrický – záujem o prenájom stánkov je niekedy malý a niekedy enormný? 

J. Blašková – teraz je záujem obrovský 

T. Plánka – existuje nejaký plán rozšíriť jarmoky aj za pódium? 

J. Sedláčková – podmienkou je rekonštrukcia námestia a vybudovanie ďalších odberných bodov 
s elektrinou, podmienkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je prívod pitnej vody. 
V prípade rekonštrukcie námestia musia byť tieto podmienky zabezpečené, čo bolo prediskutované aj 
s hlavným architektom. 

K. Bystrický – aký je ročný príjem do rozpočtu z jarmokov za prenájom stánkov? 

J. Sedláčková – príjmy idú do mestského hospodárstva 

K. Bystrický – požiadal o predloženie tejto informácie na ďalšej komisii 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR berie informatívnu správu o rozmiestnení stánkov počas jarmokov na vedomie 
a požaduje do budúcej komisie zistiť, koľko tvorí príjem z prenájmu stánkov do rozpočtu MHSL. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 

 
Bod 3) Rozhodnutie o rozdelení finančných prostriedkov z kapitoly Nepomenované kľúčové 

podujatia 

K. Bystrický – dal hlasovať o zrušení uznesenia z minulej komisie a otvoril diskusiu 
k pozmeňujúcemu návrhu 

Uznesenie 2a: 

Komisia kultúry a CR ruší uznesenie č. 1  z minulej komisie (17.3.2015) o rozdelení finančných 
prostriedkov z kapitoly Nepomenované kľúčové podujatia. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 
 
K. Bystrický – navrhuje osekať počet podujatí na menej a tie, ktoré nebudú vybraté medzi kľúčové 
podujatia, presunúť do grantového programu a zvlášť potom o nich rozhodnúť  
 

Uznesenie 2b:   

Komisia kultúry a CR odporúča zmenu rozpočtu mesta Trenčín v návrhu o udelenie finančných 
prostriedkov z kapitoly Kľúčové podujatia z predkladaných projektov nasledovne: 

 

P.č.  Názov podujatia Žiadateľ 
Navrhovaná 

suma 

1. PIESNE Z TICHA Susan Slovakia s.r.o. 0 €  

2. HALA 2015 (týždeň súčasného umenia) HALA o.z. 2 000 € 

3. 8. TANEČNÝ DOM V TRENČÍNE FS Nadšenci o.z. 900 € 

4. HVIEZDY DEŤOM AS Trenčín a.s. 1 200 € 

5. 
HORY ZONTY (10. ročník festivalu dobrodružných 
filmov HoryZonty o.z. 3 000 € 
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6. INAKÔ Izart s.r.o. 0 € 

7. MARIÁNSKY KONCERT Beňadik n.f. 1 500 € 

8. FESTIVALOVÝ DEŇ OBČANOM MESTA Matúš Čák o.z. 0 € 

9. DIVADELNÝ SPRIEVODCA MESTOM Matúš Čák o.z. 0 € 

10. 
SÁM NA JAVISKU (21. ročník medzinárodného 
festivalu divadla jedného herca) Kolomaž o.z. 1 600 € 

11. TRENČIANSKE HRAdosti Rendek Holding s.r.o. 0 € 

12. 
XXII. TRENČIANSKY JAZZOVÝ FESTIVAL JAZZ 
POD HRADOM 

Trenčianska jazzová 
spoločnosť a.s. 0 € 

13. TRENČIANSKY SEPTEMBERFEST 2015 agentúra crea s.r.o, 1 700 € 

14. KULTÚRNE PODUJATIE 
Trenčianska kultúrna 
jednota o.z. 0 € 

15. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE divadelnej sezóny 
2015/2016 v roku Ľudovíta Štúra – premiéra Misky  
strieborné – nádoby výborné  

Mestské divadlo 
Trenčín o.z. 0 € 

16. 
MÚZY POD HRADOM – Trenčianska hudobná jar a 
Trenčianska hudobná jeseň  

Klub priateľov vážnej 
hudby v Trenčíne o.z. 2 100 € 

 
Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 
 
Bod 4) Rôzne 

L. Ronec – spýtal sa J. Sedláčkovej, či by mohla poslať tabuľky so zoznamom podporených 
žiadateľov v rámci grantového programu z minulých období 

M. Petrík – požiadal J. Sedláčkovú, či by mohla za útvar KIS poskytnúť a poslať predstavu 
prerozdelenia dotácií z grantového programu 

J. Sedláčková – pokúsime sa k jednotlivým žiadostiam pripraviť komentáre, rozdelenie už musíme 
nechať na vás ako členov komisie 

K. Bystrický – navrhol komentáre od útvaru KIS vo forme silných a slabých stránok 

J. Sedláčková – navrhla členom, aby si do budúcej komisie skúsili premyslieť, ako budú postupovať 
pri rozdeľovaní dotácií v rámci grantového programu. Napríklad minulá komisia si rozdelila balík 
25 000 € na dve časti nasledovne: kultúrne podujatia (20 000 €) a záujmová umelecká činnosť (5 000 
€). 
 
Uznesenie 3: 

Komisia kultúry a CR navrhuje do budúcna, v prípade akýchkoľvek grantových programov alebo 
žiadostí o dotácie poskytnúť členom komisie komplexné materiály vo forme naskenovaných materiálov 
e-mailom alebo prístupom na server, kde budú tieto dáta uložené. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 

 
Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a CR sa bude venovať prerokovaniu žiadostí o dotácie na aktivity v oblasti kultúry 
a záujmovej umeleckej činnosti 9. 4. o 14.00 hod. v zasadačke útvaru KIS.* 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 

* v čase písania zápisnice bol dátum ďalšieho zasadnutia KKaCR presunutý na 13.4. (pondelok), čas 
zostáva nezmenený o 14.00 hod. 
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Zapísala: L. Kutišová 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 

 


