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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 

 
zasadnutie 23.2.2016 o 15.30 hod. 

 
Prítomní:  
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Bc. Tomáš Vaňo (člen) 
3. Bc. Anton Šepták (člen) – od 2. bodu programu 
4. Branislav Mach (člen) 
5. MgA. Tomáš Plánka (člen) 

Neprítomní: 
6. Mgr. Martin Petrík (člen) 
7. Lukáš Ronec (člen) 

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

Hostia: 
10. Mgr. Richard Rybníček 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. * Vyjadrenie k žiadosti o pridelenie priestorov o.z. Južania – RC Južanček v kultúrnom stredisku 

Juh 
3. Návrh na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín za rok 2015 
4. Návrh na určenie organizátora kľúčového podujatia Trenčianske historické slávnosti 2016  
5. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

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

J. Sedláčková – útvar majetku požiadal komisiu kultúry a CR, aby opäť prerokovala žiadosť 
občianskeho združenia Južania – RC Južanček o pridelenie priestorov v kultúrnom stredisku Juh, 
preto navrhla zaradenie tohto bodu do programu  

K. Bystrický – navrhol zaradiť tento bod do programu ako bod č. 2  

Hlasovanie:  
za zaradenie bodu č. 2 do programu a za program ako celok:   ZA jednohlasne (4x) 
                                                                                                                            

* V súlade so zmenou programu je číslovanie bodov posunuté 

 
Bod 2)  Vyjadrenie k žiadosti o pridelenie priestorov o.z. Južania – RC Južanček v kultúrnom 

stredisku Juh 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu 

J. Sedláčková – je to materiál, ktorý komisia prerokovávala na aprílovom zasadnutí, prišiel 25. marca 
2015. Vtedy bolo prijaté uznesenie, že táto žiadosť bude posúdená až po prijatí koncepcie kultúrnych 
stredísk. Takže teraz by bolo najprv potrebné vyjadriť sa k tomu uzneseniu a potom k žiadosti. 

K. Bystrický – požiadal o vytiahnutie uznesenia z archívu, ktoré vtedy komisia prijala 

J. Sedláčková – bolo to prerokovávané a teda v zápise je to až 16.6.2015, nakoľko predchádzajúce 
zasadnutie bolo pre neprítomnosť väčšiny členov zrušené a uznesenie znelo: Komisia kultúry a CR 
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berie predloženú žiadosť o.z. Južania – RC Južanček na vedomie a navrhuje riešiť ju komplexne 
v rámci všetkých kultúrnych stredísk. 

K. Bystrický – nemá problém tejto žiadosti vyhovieť, má k tomu len jednu malú poznámku, že sa tým 
nepriamo zmení stanovisko komisie, tzn. keď prídu ďalšie žiadosti, bude sa musieť komisia nimi 
seriózne zaoberať v tom slova zmysle, že nebude možné hovoriť, že bude vytvorená koncepcia 
kultúrnych stredísk a treba ešte počkať 

B. Mach – o.z. Južania – RC Južanček už majú v KS Juh priestor, je delený na polovicu, s tým, že je 
to tam šibeničné v tom prípade, keby tam chceli byť aj poobede. Už je tam mládež a iné aktivity, ktoré 
sa potom bijú. Južanček naozaj funguje a funguje dobre, robia sa tam pravidelné aktivity pre deti. 
Myslí si, že im treba dať tento ďalší priestor, ktorý by mohli využívať aj mamičky na materskej 
dovolenke v tejto mestskej časti. Môžu si tam oddýchnuť, majú tam kávu a čaj, je to zadarmo. 

K. Bystrický – privítal p. primátora na zasadnutí a oboznámil ho, o ktorom bode programu práve 
komisia rokuje 

R. Rybníček – poďakoval za privítanie a oboznámil členov komisie o jeho návšteve.  
Niekde sa zastavili práce alebo diskusie, čo s kultúrnymi strediskami v rámci kultúrnej komisie a všetci 
sa pýtajú na to, čo bude ďalej a ako sa to vyvinie. Ako primátor sa pokúsi v priebehu marca navrhnúť 
riešenie, ako tieto kultúrne strediská v meste vyriešiť. Dá nejaký návrh, s ktorým sa buď poslanci 
stotožnia alebo nie, ale bude to na diskusiu. Požiadal členov komisie kultúry, či by nezrušili svoje 
vlastné uznesenie o tom, že sa ďalej nebudú prenajímať priestory v kultúrnych strediskách. V rámci 
prenájmu týchto kultúrnych stredísk nepôjde do žiadneho extrému, navrhne, čo by bol extrém a čo je 
normálne. Vychádzať bude z materiálu, ktorý pripravil útvar kultúry, s tým, že tam budú návrhy na 
odmenu a navrhne nejaké riešenie, možno prvé optimálne, o ktorom bude možné sa začať baviť. 
V priebehu marca tento návrh predloží komisii kultúry a ostatným poslancom. 

K. Bystrický – poďakoval p. primátorovi za informáciu 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR odporúča vyhovieť žiadosti o pridelenie priestorov v kultúrnom stredisku Juh 
Občianskemu združeniu Južania – RC Južanček v zmysle predloženej žiadosti. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (5x) 

 

Uznesenie 2: 

Komisia kultúry a CR ruší svoje uznesenie č. 2 zo dňa 20.7.2015 k problematike kultúrnych stredísk 
a každú žiadosť o využitie nebytových priestorov v kultúrnych strediskách bude posudzovať 
individuálne. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (5x) 

 
Bod 3) Návrh na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín za rok 2015 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu 

J. Sedláčková – materiál dostali členovia vopred, mali možnosť si ho prejsť. Predtým, ako je oficiálne 
vykonaný tento zápis do kroniky mesta, predpisy hovoria kronikárovi, že ho musí predložiť komisii 
kultúry. Minulý rok bolo prijaté uznesenie, že Komisia kultúry a CR berie správu na vykonanie zápisu 
do kroniky mesta Trenčín za rok 2014 na vedomie a odporúča prejsť materiály jazykovou korektúrou. 
Takže, ak máte nejaké pripomienky, môžete vzniesť, p. Seriš ich určite zapracuje. 

Uznesenie 3: 

Komisia kultúry a CR berie správu na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín za rok 2015 na 
vedomie a odporúča prejsť materiály jazykovou korektúrou. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (5x)  

 
Bod 4) Návrh na určenie organizátora kľúčového podujatia Trenčianske historické slávnosti 

2016 
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K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu 

J. Sedláčková – rozpočet mesta rátal s položkou pre Trenčianske historické slávnosti, s tým, že nebol 
určený organizátor. V skupine historického šermu WAGUS sa v minulom roku udiali personálne 
zmeny, preto sa dávalo do návrhu rozpočtu len podujatie ako také, s tým, že sa uvidí, či to bude 
organizovať klasický organizátor, tzn. Skupina historického šermu WAGUS alebo by to eventuálne 
robil niekto iný. Vzhľadom na to, že WAGUS predložil projekt, že sa vydiskutovali nejaké veci ohľadom 
organizácie, ktoré boli nejasné, navrhlo sa, aby bol zmenou rozpočtu určený organizátor, tzn. nebude 
tam len podujatie, ale bude tam už aj organizátor SHŠ WAGUS n.o. 

K. Bystrický – dal návrh na uznesenie 

Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a CR odporúča určiť organizátora kľúčového podujatia Trenčianske historické 
slávnosti 2016 Skupinu historického šermu WAGUS n.o. v zmysle predloženej žiadosti. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (5x) 
 
Bod 5) Rôzne 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú, keď budú spracované žiadosti o dotácie, či by ich vedela 
poslať elektronicky všetkým členom komisie na preštudovanie a prípadné zvolanie mimoriadnej 
komisie 

J. Sedláčková – presný počet žiadostí o dotácie by sme mali vedieť 3. – 4. marca. Najneskôr v piatok 
4. marca pošle všetkým členom komisie mail, koľko je žiadostí a zároveň navrhne termíny stretnutia 
komisie (koncom marca), s tým, že pracovne sa zatiaľ komisia dohodla na 29.3. alebo 30.3. 

K. Bystrický – pokiaľ nebude nič dôležité na 15.3. (tj. ďalšie zasadnutie KKaCR podľa 
harmonogramu), tak potom by sme spravili len jedno zasadnutie v marci a to 29.3. alebo 30.3. 

* v čase písania zápisnice bol dátum ďalšieho zasadnutia KKaCR dohodnutý na 31.3. (štvrtok) 

 

Zapísala: L. Kutišová 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

                                                                                                             ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 

 


