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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 16.2.2015 o 15.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Lukáš Ronec (člen) 
3. Mgr. Martin Petrík (člen) 

Neprítomní: 
4. Tomáš Vaňo (člen) - ospravedlnený  

Garant: 
5. Ing. Jana Sedláčková 
6. Ing. Lucia Kutišová 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie grantového kola na dotácie v oblasti kultúry a záujmovej činnosti 
3. Kritériá výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly Kľúčové podujatia 
4. Návrh na nomináciu odborníkov do KKaCR 
5. * Žiadosť o navrátenie priestorov po K.U.K.o., o.z. do správy Kultúrneho centra Aktivity, o.z. 
6. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

K. Bystrický – privítal prítomných, uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže 
komisia je uznášaniaschopná a v rámci schválenia programu dal priestor na jeho doplnenie 

J. Sedláčková – informovala o žiadosti Kultúrneho centra Aktivity, o.z. o navrátenie priestorov po 
K.U.K.o., o.z. v budove Kultúrneho strediska na Juhu a požiadala o zaradenie do programu ako bod č. 
5 

K. Bystrický - požiadal o súhlas so zaradením bodu do programu a odsúhlasenie celého programu. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (3x) 

* V súlade so zmenou programu je číslovanie bodov posunuté. 

Bod 2)  Vyhlásenie grantového kola na dotácie v oblasti kultúry a záujmovej činnosti 

J. Sedláčková – informovala o navrhovaných termínoch v ktorých sa zrealizovať udelenie dotácií v 
rámci grantového kola: 

17.2. – vyhlásenie grantového kola na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej činnosti 
            20.2. – zverejnenie výzvy v ECHO 
            27.2. – zverejnenie výzvy v INFO 
16.3. – uzávierka prijímania žiadostí 
   cca 10 dní treba na administráciu žiadostí 
26.3. – navrhuje zvolať mimoriadnu komisiu kultúry a CR, kde by komisia vybrala projekty,   

odporučené na podporu 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR schvaľuje vyhlásenie grantového kola a navrhované termíny vyhlásenia 
a uzávierky grantového kola. 
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Hlasovanie: ZA jednohlasne (3x) 
 

 
Bod 3) Kritériá výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly Kľúčové podujatia 

Komisia sa dohodla, že kľúčové podujatia budú podporené mestom Trenčín v rámci výzvy na 
predkladanie zámerov. 

J. Sedláčková – informovala členov komisie o navrhovaných termínoch: 

17.2. vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov 
         20.2. zverejnenie výzvy v ECHU 
         27.2. zverejnenie výzvy v INFE 
12.3. – uzávierka (zabezpečiť obratom pozvanie žiadateľov na komisiu) 
13.3. – spracovanie + zaslanie členom komisie 
16.3. – riadna komisia – prezentácia projektov  
18.3. alebo 22.4. – MsZ – zmena rozpočtu (18.3. pozmeňovacím návrhom, alebo 22.4. riadnou 
zmenou rozpočtu) 

J. Sedláčková – vyzvala členov, aby, ak uznajú za vhodné, stanovili kritériá pre žiadateľov, ktoré 
budú uvedené vo výzve. K dispozícii na rozdelenie je 14 000 €. 

K. Bystrický – bolo by dobré, aby sme sa najskôr dohodli, či budeme vypisovať výzvu, alebo budeme 
kreovať podujatia, ktoré tu už predtým boli, alebo tie, o ktorých máme my v komisii informácie. Za 
dôležité považuje podporiť projekty, ktoré tvoria imidž mesta. 

L. Ronec – určite výzvu 

M. Petrík – určite výzvu, do výzvy navrhuje uviesť, že nie je možné žiadať o príspevok aj z rozpočtu 
mesta a zároveň aj z grantového kola. Ako druhé kritérium by uviedol, že o príspevok môže žiadať 
ten, kto sa cíti, že jeho projekt je v tomto roku kľúčový. 

J. Sedláčková – možno by mohli porozmýšľať, či neobmedziť počet projektov, ktoré budú podporené, 
aby sa celá suma nerozplynula medzi množstvo podporených projektov – napríklad, že sa podporí 
maximálne 5 projektov. 

L. Ronec – neuvádzal by ako kritérium minimálnu sumu príspevku. Ako jedno z kritérií by si vedel 
predstaviť návštevnosť podujatia. 

M. Petrík – záleží na tom, koľko projektov príde 

K. Bystrický – bolo by dobré dať aspoň 1-2 kritériá, aby sa vedeli žiadatelia rozhodnúť, kam si majú 
podať – či do grantového kola alebo do kľúčových podujatí. Aby sa nestalo, že žiadateľ kľúčového 
podujatia dostane príspevok 1000 € a žiadateľ v grantovom kole 1050 €. Potom by sa strácal zmysel 
tej kľúčovosti podujatia. 

J. Sedláčková – bolo by užitočné stanoviť si, čo je rozlišovacie kritérium, ktoré určuje, či je daná akcia 
kľúčové podujatie: je to počet návštevníkov?, alebo koľko pritiahne ľudí z regiónu?, alebo iné? 
A zároveň aj to, čo je  rozlišovacia hranica – teda, či dané podujatie patrí do grantov alebo do 
kľúčových podujatí. 

K. Bystrický – suma by sa mohla členiť napríklad aj podľa žánrov – je 6-7 žánrov, takže sumu 
rozdelíme rovnomerne medzi žánre. Malo by sa zohľadňovať aj to, čo má žiadateľ za sebou, akú 
históriu. 

M. Petrík – ak má históriu, tak je to plus. Ale nemalo by znamenať, že ak má za sebou len 1-2 roky, 
tak nedostane nič, lebo je tu krátko. Bol by rád, keby sa za tieto 4 roky robilo tak, aby sme za málo 
peňazí zabavili čo najviac ľudí. 

 

Uznesenie 2: 

Komisia ukladá zahrnúť do výzvy nasledujúce kritériá pre podporu kľúčových kultúrnych podujatí:  

- predkladané projekty nemôžu súčasne žiadať o podporu v grantovom kole na aktivity v oblasti 
kultúry a záujmovej umeleckej činnosti 
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- medzi kľúčovými podujatiami mesta budú podporené projekty konané na území mesta a  tvoriace 
imidž mesta z pohľadu prezentácie mesta, návštevnosti podujatia a osláv významných výročí.  

- projekty musia byť zrealizované do konca roka 2015 

- žiadame predložiť výstižnú informáciu o zámere projektu, projektovom rozpočte a stručnej histórii 
žiadateľa v rozsahu max. 1 strany A4 tlačeného textu. 

- žiadatelia budú pozvaní prezentovať svoje projekty na zasadnutí KKaCR 16.3.2015. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (3x) 

 

Bod 4) Návrh na nomináciu odborníkov do KKaCR 

Uznesenie 3: 

Komisia kultúry a CR odporúča 3 nominantov na post odborníkov do komisie kultúry a CR nasledovne: 
Branislav Mach, Tomáš Plánka, Anton Šepták 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (3x) 

 

Bod 5) Žiadosť o navrátenie priestorov po K.U.K.o., o.z. do správy Kultúrneho centra Aktivity, 

o.z. 

J. Sedláčková – zhrnula informácie o krokoch, ktoré viedli k vypovedaniu zmluvy o výpožičke 
priestorov s o.z. Kuko: 

V objekte KS Juh pôsobili dve občianske združenia: o.z. Kc Aktivity a o.z. KUKO. Vzhľadom na to, že 
o.z. KUKO sa v roku 2014 na Mesto TN obrátilo so žiadosťou o zmenu podmienok  Zmluvy 
o výpožičke nebytových priestorov, ako i na fakt, že medzi týmito občianskymi združeniami 
dochádzalo dlhodobo k nezhodám v oblasti správy priestorov, uskutočnili sa kontroly prevádzky o.z. 
KUKO a mediované stretnutia oboch občianskych združení za prítomnosti poslancov za mestskú časť 
JUH a zamestnancov MsÚ.  

Zistené fakty k užívaniu priestorov občianskym združením KUKO: 

 priestory (116.3 m2) užívali zdarma 

 za energie neplatili (od roku 2007), napriek tomu, že ich k tomu zmluva o výpožičke zaväzovala 

 v priestoroch neprevádzkovali tie činnosti, ktoré mali v zmluve, v rozpore so zmluvou a bez 
predchádzajúcej dohody s mestom prenechali časť priestoru pre komerčné aktivity 

 v priestoroch poskytovali komerčné služby 

 nemali splnené úradné náležitosti, spojené s prevádzkou zariadenia na deklarovaný účel 

 odmietali participovať na poplatkoch za správu spoločných priestorov 

Následkom toho im bola vypovedaná zmluva o výpožičke, priestory uvoľnili v septembri 2014. Minulá 
Komisia kultúry prijala uznesenie, že tieto priestory sa majú prenajať pre účely kultúrne a spoločenské, 
za podmienok stanovených vo VZN. 

Vzhľadom na to, že do uvoľnených priestorov sa vstupuje cez spoločné priestory spravované o.z. Kc 
Aktivity, toho združenie žiada, aby im boli priestory zverené do správy zdarma, zriadili by tam detské 
centrum. 

Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a CR berie predloženú žiadosť na vedomie a navrhuje riešiť ju komplexne v rámci 
všetkých kultúrnych stredísk. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (3x) 

 

Bod 6) Rôzne 

M. Petrík - navrhuje 1-2 dni pred ďalším zasadnutím komisie (tj. 16.3.) navštíviť prvé kultúrne 
stredisko, napr. KS Juh 
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J. Sedláčková – dohodne stretnutie so správkyňou KS, s MHT + nájomcami komerčných priestorov 

K. Bystrický – požiadal o zaslanie harmonogramu mestských podujatí 

K. Bystrický – informoval sa, v akom štádiu je projekt RIUS 

J. Sedláčková – 17.2. o 15.00 hod. v kancelárii primátora zvolala R. Kaščáková stretnutie ohľadom 
RIUS, kde bude možné dozvedieť sa viac informácií 

K. Bystrický – kedy budú k dispozícii materiály o správe kultúrnych stredísk 

J. Sedláčková – materiály by mali byť kompletne k dispozícii aj s vyúčtovaním energií na marcovom 
zasadnutí komisie  

 

Zapísala: L. Kutišová 

 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 

 


