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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 

 
zasadnutie 26.1.2016 o 15.30 hod. 

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

Neprítomní: 
7. Tomáš Vaňo (člen) 

Garant: 
1. Ing. Jana Sedláčková 
2. Ing. Lucia Kutišová 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Harmonogram zasadnutí orgánov Mesta Trenčín na rok 2016 
3. Návrh novelizácie VZN 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
4. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

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

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 

 
Bod 2)  Harmonogram zasadnutí orgánov Mesta Trenčín na rok 2016 

K. Bystrický – materiál dostali všetci od J. Sedláčkovej mailom, spýtal sa, či termíny zasadnutí 
KKaCR nekolidujú s niečím, o čom by mala komisia vedieť 

J. Sedláčková – v prípade našich komisií nie je žiadny problém, zasadnutia KKaCR sú na konci 
mesiaca, takže nekolidujú s ničím 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR berie harmonogram zasadnutí orgánov Mesta Trenčín na rok 2016 na vedomie 
tak, ako bol predložený na komisii. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 

                      
Bod 3) Návrh novelizácie VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

K. Bystrický – zaradil tento bod, aby komisia zvážila, či je nejaká možnosť vylepšiť alebo zjednodušiť 
administratívny proces a v rámci VZN spraviť nejaké zmeny, ktoré pomôžu či už žiadateľom alebo 
Mestu pri celom procese z časového alebo vecného hľadiska v rámci podávania žiadosti o dotáciu. J. 
Sedláčková nám poslala časový harmonogram, ako to vyzerá v prípade, že sa bude VZN novelizovať 
alebo v prípade, že sa novelizovať nebude. Požiadal J. Sedláčkovú o krátke zhrnutie tohto 
harmonogramu. 

J. Sedláčková – ak sa bude meniť VZN teraz, musí prebehnúť legislatívny proces pripomienkovania a 
vyjadrovania. Sú granty, ktoré sú pod 3500 € a nad 3500 €. Ak zostane táto hranica zachovaná aj 
v zmenenom VZN, tak granty nad 3500 € musia prejsť mestským zastupiteľstvom. Do 3500 € sa 
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schvaľujú rozhodnutím primátora. To znamená, že v takom prípade by mohlo byť vydané rozhodnutie 
primátora cca 30.6., a teda podporené by mohli byť len žiadosti o dotácie, ktoré sa budú konať 
v druhej polovici roka. Pokiaľ by išlo o granty nad 3500 € a táto hranica by ostala vo VZN zachovaná, 
tak v tom prípade musí ich schvaľovanie prejsť prostredníctvom zmeny rozpočtu cez finančnú 
a majetkovú komisiu a cez mestské zastupiteľstvo. V júli a auguste nie sú naplánované zasadnutia 
MsZ a finančnej a majetkovej komisie, to znamená, že by to šlo až niekedy v septembri. Takže by 
pripadali do úvahy len podujatia, ktoré sa budú konať po tomto dátume.  

Ak by sa vyhlásilo grantové kolo podľa aktuálne platného VZN a komisia by odsúhlasila vyhlásenie 
kola na najbližšom zasadnutí 23.2., potom vychádza, že 19.4. by mala zasadať komisia a odhadom 10 
dní by malo byť potrebných na rozhodnutie primátora. Po 29.4. by sme teoreticky mohli podpisovať 
zmluvy na granty do 3500 €. V prípade grantov nad 3500 € to vyjde z finančnej a majetkovej komisie 
a z MsZ, ktoré je 8.6., teda po tomto dátume by sa mohli podpisovať zmluvy na väčšie podujatia. 

M. Petrík – ako je to s podujatiami, ktoré sa konajú napr. v januári, februári, marci, apríli, tie tým 
pádom nemajú šancu 

J. Sedláčková – tie sú znevýhodnené, podporené môžu byť len podujatia, ktoré sa konajú po 
vyhlásení grantového kola. Snažila som sa, aby sme vyhlásili grantové kolo už v decembri, pretože 
vtedy ako poslanci schvaľujete rozpočet, to znamená, že tá suma by mohla byť v decembri už jasná. 
Takže keby sa vyhlásilo grantové kolo už v decembri, administratíva je o nejaké 2 mesiace kratšia, tak 
by sme možno mohli trochu skôr prideľovať granty na podujatia, ktoré sa konajú skôr. Keďže však v 
decembri komisia deklarovala zámer na zmenu VZN, tak nemalo zmysel vyhlasovať grantové kolo.  

K. Bystrický – z legislatívneho hľadiska by nemal byť problém, keď si žiadatelia po vyhlásení 
grantového kola podajú žiadosť spätne na niečo, čo už prebehlo 

J. Sedláčková – keď niekto má financie na usporiadanie celého podujatia, tak nepotrebuje dotáciu 
Mesta, resp. keď si o ňu požiada spätne po uskutočnení, znamená to, že to už nie sú prostriedky na 
organizáciu podujatia, ale len na obohatenie organizátora. 

T. Plánka – veľa akcií, ktoré my tu schvaľujeme, už bežia a musia financovať veci, ktoré riešia. Mal by 
sa nájsť nejaký mechanizmus, aby to bolo možné aj spätne, lebo potom všetky podujatia sú nakopené 
na jedno obdobie, pretože všetci čakajú, kým sa to schváli. 

J. Sedláčková – môže sa o tom poinformovať, ale je to na komisii, aby to zvážila, pretože táto vec 
zároveň otvára možnosti pre špekulantov. 

K. Bystrický – v rámci novelizácie VZN by uvítal, keby sa komisia vedela zhodnúť na tom, že by sa 
užšie špecifikovali organizácie, ktoré si môžu/nemôžu podávať žiadosti o dotácie, napr. či si môžu 
podávať žiadosti fyzické osoby – jednotlivci, napr. slobodní umelci, ktorí nemajú IČO, DIČ. Ďalším 
návrhom je vypustenie hranice 3500 €, čím by sa zjednodušil proces, tie podujatia, ktoré by dostali 
nad 3500 € by nemuseli byť uvedené priamo v rozpočte Mesta Trenčín, tým pádom by sa zamedzilo 
tomu, že keď my odporučíme na schválenie nejaké podujatie, ktoré musí byť potom zverejnené 
v rozpočte a naopak až potom si musí toto podujatie podať žiadosť o dotáciu. 

J. Sedláčková – hranica 3500 € nie je príčinou toho, že VZN predpisuje takýto zvrátený postup. 
V aktuálne platnom VZN je bod, ktorý stanovuje, že dotácie nad určitú sumu (3500 €), musia byť 
menovite uvedené v rozpočte mesta. Ďalšia klauzula hovorí o podávaní žiadostí v takomto prípade, 
tam sa spomína, že podmienkou podania žiadosti je predchádzajúce schválenie v mestskom rozpočte. 
To znamená, že keď odtiaľ vypadne táto poznámka, hranica stále môže zostať. Možno sa zapodievať 
zmenou alebo zrušením tejto finančnej hranice 3500 €, ale tento zvrátený postup môže z nášho VZN 
vypadnúť aj bez toho, aby sa rušila nejaká hranica.  

K. Bystrický – ďalšou vecou v rámci pripomienky VZN je, že žiadateľ musí preukázať, že činnosť 
vykonáva nie 1 rok, ale 2 roky. Rok je krátka doba na to, aby sme vedeli, či je subjekt dôveryhodný, 
resp. či má za sebou činnosť, na ktorú žiada finančné prostriedky. 

M. Petrík – nesúhlasí s návrhom, pretože keď ide niekto niečo robiť a je to dobrá myšlienka, dobrá 
vec, nie je dôležité, či vykonáva činnosť rok, dva alebo viac 

K. Bystrický – dal priestor na vytvorenie uznesenia 

L. Ronec – vzhľadom na to, že členovia komisie nedostali podklady k návrhu novelizácie VZN skôr, 
navrhuje celý návrh posunúť na ďalšiu komisiu 
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T. Plánka – treba to celé prekopať, otázka je, či chceme, aby to bolo platné už tento rok alebo či to 
bude platné až ten ďalší rok. Bolo by fajn, keby boli grantové kolá vyhlasované na nový rok už 
v starom roku, tak by to bolo najviac košér. 

J. Sedláčková – na novembrovom zasadnutí komisie spomínala, že návrh komisia nestihne prijať tak, 
aby to bolo platné pre vyhlásenie grantového kola na rok 2016. Závisí, či sa komisia rozhodne vyhlásiť 
grantové kolo podľa starého VZN alebo či bude čakať na úpravy a vyhlási ho aj s tým vedomím 
a svedomím, že bude pol roka zabitého. 

K. Bystrický – podľa jeho názoru by sa mali aplikovať systémové zmeny, na ktorých sa komisia 
zhodne, už tento rok a bol by za to, aby sa to stihlo už v rámci nového VZN, teda aby sa posunulo 
vyhlásenie grantového kola 

L. Ronec – má obavy, že to bude istý čas trvať a pretiahne sa to. Bude mať určite problém napr. 
s návrhom vyplácať žiadateľom dotácie spätne za podujatia, ktoré sa už uskutočnili. Podľa 
harmonogramu, ktorý poslala J. Sedláčková, komisiu by sme mohli mať v júni. To znamená, že do 
júna neprejde žiadosť nikomu, kto už niečo mal. Chceme to akceptovať? Vôľa na zmenu VZN tu je už 
rok minimálne, už sme sa o tom aj bavili. Neviem, či nie je šťastnejší variant vyhlásiť grantové kolo čo 
najskôr podľa starého VZN a skúsiť zistiť, či sa dá grantové kolo na rok 2017 vyhlásiť napr. v decembri 
alebo v novembri už s novým VZN. 

Uznesenie 2: 

Komisia kultúry a CR neprijala k tomuto bodu uznesenie. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (6x) 
 
 
Bod 5) Rôzne 
 
Neboli príspevky. 

 

 

 

Zapísala: L. Kutišová 

 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 

 


