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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 26.4.2016 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Mgr. Martin Petrík (člen) 
3. Bc. Tomáš Vaňo (člen) 
4. Bc. Anton Šepták (člen) 
5. Branislav Mach (člen) 

Neprítomní: 
6. Lukáš Ronec (člen) 
7. MgA. Tomáš Plánka (člen) 

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

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2015 
3. 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 (5x) 

 
Bod 2) Prerokovanie Záverečného účtu za rok 2015 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu k materiálu, ktorý členovia obdržali. Spýtal 
sa J. Sedláčkovej, či je evidentný rozdiel v rámci návrhu predošlého rozpočtu, ktorý členovia 
schvaľovali a potom k jeho plneniu, či sú tam nejaké plusy, mínusy 

J. Sedláčková – sú tam plusy z toho dôvodu, že my na začiatku roka alebo pri plánovaní rozpočtu 
nevieme predpokladať, nakoľko budeme úspešní pri žiadaní grantov. Tu sú vlastne plusy z hľadiska 
príjmov a následne rovnako sú navýšené aj výdavky. Inak útvar v priebehu roka nežiadal o dodatočné 
navyšovanie rozpočtu v programe Kultúra. Jediné, čo bolo, boli presuny v rámci našich kapitol. 

 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie predložený Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2015 
v kapitole Kultúra. 

Hlasovanie:  ZA: jednohlasne (5x) 
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Bod 3) Rôzne 

J. Sedláčková – na minulom zasadnutí bola požiadavka na spracovanie kalendára podujatí, ktoré boli 
posporené dotáciou, aktuálne predkladá, budú zaslané aj mailom. Niektoré podujatia sú dlhodobé, to 
sú tie, ktoré sú uvedené na začiatku, potom je to rozdelené podľa mesiacov. Čo sa týka sprístupnenia 
podujatí členom komisie, o ktoré požiadali, vytvárane preukaz, ktorým by sa mohli členovia preukázať 
pri vstupe na dané podujatie (je na kontrole u právnikov). Pokiaľ ide o podujatie, ktoré je na vstupné a 
na sedenie, tam bude potrebné vopred nahlásiť, aký záujem, aby sa prípadne vyčlenilo miesto. 
Zároveň poprosila tých členov komisie, ktorí nie sú poslanci, či by mohli poslať elektronickú fotku. 

K. Bystrický – dňa 9.5. je v aule TSK pripravované finálne zasadnutie k II. regionálnemu workshopu 
k návrhu riadiacej dokumentácie pre prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, 
jedná sa o veľký projekt kultúrno-kreatívneho priemyslu. Spýtal sa, či mesto Trenčín v zastúpení 
útvaru KIS sa zúčastní tohto finálneho workshopu, kde budú predstavené finálne stratégie 
decentralizácie a prerozdeľovania finančných prostriedkov v rámci tohto programu pre krajské mestá, 
tzn. aj Trenčín, s tým, že či má vypracovaný nejaký návrh alebo svoj postoj k tomuto projektu ako 
celku. 

J. Sedláčková – doteraz s tým robila hlavne p. Kaščáková, je otázne, či ona sa bude zúčastňovať 
alebo nie, ja každopádne áno. 

 

Zapísala: L. Kutišová 

 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 


