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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 17.1.2017 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Lukáš Ronec (člen) 
3. Bc. Anton Šepták (člen) 
4. MgA. Tomáš Plánka (člen) 

Neprítomní: 
5. Mgr. Martin Petrík (člen) 
6. Bc. Tomáš Vaňo (člen) 
7. Branislav Mach (člen) 

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

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie grantového kola na aktivity v oblasti kultúry na rok 2017 
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 (4x) 

 
Bod 2) Vyhlásenie grantového kola na aktivity v oblasti kultúry na rok 2017 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o stručnú informáciu k predloženému materiálu 
s harmonogramom vyhlásenia grantového kola 

J. Sedláčková – oproti minulému roku sa aktualizovali len dátumy, VZN zostalo v pôvodom znení, 
takže nebolo veľmi čo meniť. To znamená, ak by sa odsúhlasilo vyhlásenie kola na dnešnom 
zasadnutí, 18.1. by bolo vyhlásené na webe, 7.2. uverejnené v Info Trenčín a uzávierka prijímania 
žiadostí 18.2., prípadne 28.2. pre lepšie zapamätanie 

T. Plánka – navrhol uzávierku prijímania žiadostí na 24.2. (piatok) 

K. Bystrický – prečítal predložený materiál s výzvou: 

 

DOTÁCIE V OBLASTI KULTÚRY A ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI 
 

 
V súlade so Všeobecne-záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z 
rozpočtu Mesta Trenčín“ vyhlasuje Mesto Trenčín 
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GRANTOVÉ KOLO NA PODPORU AKTIVÍT V OBLASTI KULTÚRY A ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ 
ČINNOSTI NA ROK 2017 

 
 
Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým 
osobám - podnikateľom, ktoré: 

 majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, 

 pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta, 

 poskytujú služby obyvateľom mesta. 
 
Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na 
predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané 
záväzky voči mestu. 
Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové nám. č. 2,  (v pracovných 
dňoch pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje 
dátum poštovej pečiatky na obálke). 
Úplnú žiadosť s rozpočtom projektu je potrebné zaslať aj v elektronickej podobe na mailovú adresu 
kultura@trencin.sk.  Je neoddeliteľnou súčasťou písomnej žiadosti. 
V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované do konca roka 2017. 
Objem finančných prostriedkov určených na dotácie v tejto oblasti je 70 000 €. 
 

Uzávierka prijímania žiadostí je do piatku 24. februára 2017. 
 
Na rokovanie komisie kultúry a CR budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so 
všetkými  povinnými prílohami. 
 

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí 
spolu s informáciami o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii na webovej 
stránke www.trencin.sk alebo na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne,  tel. 032 / 
6504 710. 

 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR odporúča vyhlásiť grantové kolo na podporu aktivít v oblasti kultúry a záujmovej 
umeleckej činnosti na rok 2017 v rámci predloženého materiálu s uzávierkou prijímania žiadostí ku 
dňu 24. 2. 2017 vrátane. 

Hlasovanie:  ZA: jednohlasne (4x) 
                       
 
Bod 3) Rôzne 

Neboli príspevky. 

 

 

 

 

Zapísala: L. Kutišová 

 

 

http://www.trencin.sk/
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V Trenčíne dňa 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 


