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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 29.11.2016 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Lukáš Ronec (člen) 
3. Branislav Mach (člen) 
4. MgA. Tomáš Plánka (člen) 

Neprítomní: 
5. Mgr. Martin Petrík (člen) 
6. Bc. Tomáš Vaňo (člen) 
7. Bc. Anton Šepták (člen) 

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

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Vyjadrenie k žiadosti Mgr. Z. Vandžurovej o prenájom v KS Kubra 
3. Vyjadrenie k žiadostiam o zmenu termínov kultúrnych podujatí podporených v rámci dotačného 

programu Mesta Trenčín 
4. Hamonogram kultúrnych podujatí Mesta Trenčín na rok 2017 
5. Reklamné, informačné a propagačné plochy na území Mesta Trenčín 
6. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017-2019 
7. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

K. Bystrický – privítal prítomných, uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, takže komisia 
je uznášaniaschopná. Ospravedlnil kolegov M. Petríka, A. Šeptáka a T. Vaňa z neúčasti a dal 
hlasovať o programe ako celku. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (4x) 

 
Bod 2) Vyjadrenie k žiadosti Mgr. Z. Vandžurovej o prenájom v KS Kubra 

K. Bystrický – nakoľko nedisponuje informáciami, čo by malo byť predmetom nájmu, spýtal sa J. 
Sedláčkovej, či má o tom viac informácií  

J. Sedláčková – volala ešte na útvar majetku, či k tomu existuje nejaký projekt, ale zatiaľ nebol žiadny 
projekt predložený 

K. Bystrický – so žiadosťou má menší problém, pretože kultúrne strediská by mali byť využívané na 
kultúrne účely a tu ide skôr o oblasť sociálnych vecí. Preto navrhuje, aby sa k tomuto vyjadrila aj 
komisia sociálnych vecí a verejného poriadku. 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR žiada predložiť k žiadosti komplexnejší projekt denného stacionára pre seniorov 
a stanovisko komisie sociálnych vecí a verejného poriadku k projektu. 

Hlasovanie:  ZA: jednohlasne (4x) 
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Bod 3) Vyjadrenie k žiadostiam o zmenu termínov kultúrnych podujatí podporených v rámci 
dotačného programu Mesta Trenčín 

K. Bystrický – podľa jeho názoru komisia nemá v kompetencii rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú 
právnej otázky plnenia zmlúv a výkonu zmluvy, takže by sme tieto žiadosti mali odporučiť na právne 
oddelenie v kooperácii s kanceláriou primátora, pretože primátor ako štatutár mesta podpisuje dodatky 
zmlúv. Nech sa on k tomu vyjadrí, my nemáme možnosť zasahovať do výkonu zmlúv. 

J. Sedláčková – diskusia k téme s útvarom právnym už prebehla. V článku 7 VZN o dotáciách sa síce 
hovorí, že: „Dotácie sa prideľujú na príslušný rok a v tomto roku musia byť oprávneným subjektom aj 
použité“. Ale zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hovorí, že „obec 
alebo VÚC môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových 
prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie“. K tomu naše VZN 
hovorí ešte o tom, že žiadateľ musí písomne požiadať a musí tak urobiť pred realizáciou zmeny 
a o zmene účelov použitia alebo zmene projektových podmienok môže rozhodnúť primátor spravidla 
na základe odporúčania komisie, ktorá pridelenie odporučila. Takže z legislatívneho hľadiska nie je 
vylúčené vyhovieť týmto žiadostiam. 

K. Bystrický – otázne je, ako sú uvedené aj dôvody týchto žiadostí. Či ich budeme považovať za 
dostatočné a ak nie, dáme odporúčacie stanovisko za podmienky, že musia doložiť vecnejšie dôvody 
svojich žiadostí. 

Uznesenie 2: 

Komisia kultúry a CR: 

a) odporúča schváliť primátorovi mesta Trenčín žiadosti o posunutie termínov: 

- Mestského divadla Trenčín – premiéra hry Druhá kapitola 
- Divadla Normálka – premiéra divadelného predstavenia Tímbilding 
- Rodičovského združenia pri ZUŠ Trenčín – muzikál Studňa lásky 

 
b) pre budúcnosť nebude odporúčať posuny termínov bez predloženia relevantných dokumentov 

potvrdzujúcich žiadosti 

Hlasovanie: ZA: jednohlasne (4x) 
                     

 
Bod 4) Hamonogram kultúrnych podujatí Mesta Trenčín na rok 2017 

K. Bystrický – zaradil tento bod do programu, aby mohla komisia dostať informatívnu správu o tom, 
aké kultúrne podujatia sa plánujú organizovať na rok 2017. 

J. Sedláčková – predložila materiál harmonogramu kultúrnych podujatí mesta Trenčín na rok 2017 
s tým, že sa ešte čaká na presnejšie informácie ohľadom rekonštrukcie Mierového námestia a keďže 
všetky akcie sa konajú vonku, budú sa musieť v niektorých prípadoch hľadať alternatívne miesta 
konania. 

Uznesenie 3: 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie predložený materiál harmonogramu plánovaných kultúrnych 
podujatí Mesta Trenčín na rok 2017. 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (4x) 

 
Bod 5) Reklamné, informačné a propagačné plochy na území Mesta Trenčín 

K. Bystrický – nadviazal na zastupiteľstvo, kde v bode Rôzne žiadal informáciu, či existuje nejaká 
ucelená, jednotná stratégia Mesta Trenčín na odstraňovanie plôch, ktoré sú nelegálne, to znamená, 
že mesto nemá s daných subjektov podpísanú žiadnu nájomnú zmluvu a týkalo sa to najmä 
oplotených plôch. Dnes (29.11.) dostal mail od p. Mrázovej z útvaru právneho s nasledovným 
vyjadrením: 
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Umiestňovanie reklamných nosičov na zábradliach a oploteniach vo vlastníctve mesta, môže mesto 
obmedzovať rozhodovaním o udelení, resp. neudelení súhlasu mesta ako vlastníka s ich umiestnením 
na takéto zábradlia alebo oplotenia. Toto svoje oprávnenie však môže mesto realizovať, len ak je mu 
takáto žiadosť doručená. 
 
Reklamné plachty a tabule umiestňované na zábradliach a oploteniach vo väčšine prípadov nemajú 
charakter reklamnej stavby podľa § 43 ods.2 stavebného zákona, podľa ktorého reklamnou stavbou je 
stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená 
so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný 
základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie 
reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Z toho 
dôvodu na ich osadenie nie je potrebné povolenie stavebného úradu a zároveň ich osadenie nemôže 
byť predmetom správneho alebo priestupkového konania vedeného podľa ustanovení § 105 a nasl. 
stavebného zákona. 
 
Podľa čl. 3 ods. 1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 
„nesmú právnické a fyzické osoby umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to 
určených“. Porušenie tohto ustanovenia VZN je priestupkom alebo v prípade právnickej osoby 
správnym deliktom. Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za 
priestupky pri porušení ustanovení VZN do výšky 33,-€, právnickej osobe môže mesto uložiť pokutu 
do výšky 6638,-€. Problémom v týchto konaniach je preukázanie spáchania skutku, ak mestská polícia 
neprichytí páchateľa priamo pri čine, nakoľko v konaní nemožno bez ďalšieho uplatniť zodpovednosť 
napr. právnickej osoby, ktorá týmto spôsobom reklamuje svoje služby, za spáchanie správneho 
deliktu, ak reálne reklamnú plochu na oplotenie neumiestnila. 

K. Bystrický – z toho vyplýva, že mesto má slabé kompetencie riešiť tento problém, ale po rozhovore 
s náčelníkom mestskej polície sa dá urobiť jeden krok. Komisia by mohla vydať signál, že 
v pravidelných intervaloch by boli tieto oplotenia a zábradlia vo vlastníctve mesta Trenčín kontrolované 
a v prípade, že sa tam objavia tieto plochy, ktoré nemajú zmluvný vzťah s mestom, dostane MHSL 
informáciu od mestskej polície tieto plochy odstrániť. 

Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a CR odporúča Mestskej polícii v Trenčíne v spolupráci s MHSL pravidelné prehliadky 
a kontrolu výskytu reklamných nosičov, ktoré sú nelegálne umiestnené na majetku Mesta Trenčín 
a ich následné odstránenie. 

Hlasovanie: ZA: jednohlasne (4x) 
 
Bod 6) Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2017-2019 

K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú o súhrnnú správu, akým spôsobom bol rozpočet kreovaný do 
tejto podoby, či boli nejaké zmeny v programe 9 Kultúra, ale aj v cestovnom ruchu.  

J. Sedláčková – nový je pre nás spôsob rozdelenia: v podprograme 9.2 Organizácia kultúrnych 
podujatí boli do r. 2016 vymenované všetky podujatia, každé so svojou sumou v položke Služby, 
osobitne sa viedol materiál. Od roku 2017 budú tieto podujatia zahrnuté do jednej položky s názvom 
Služby. Uľahčuje to narábanie s financiami. Pokiaľ by sa žiadali extra zdroje z rozpočtu, tak sa musí 
predkladať žiadosť o zmenu rozpočtu. 

V podprograme 9.3 Podpora kultúrnych stredísk sú uvedené položky ohľadom projektovej 
dokumentácie KS Hviezda a rekonštrukcie KS Záblatie a KS Zlatovce. Tieto položky vznikli na základe 
požiadaviek z výboru mestskej časti. 

K. Bystrický – spýtal sa na podprogram 9.2 a položku Dopravné 

J. Sedláčková – táto položka sa spája s festivalom európskeho filmu v Cran Gevrier, je to cena za 
dopravu (2 autobusy). 

K. Bystrický – spýtal sa na položku Nájomné v podprograme 9.2 

J. Sedláčková – táto položka súvisí s rekonštrukciou námestia a konania mestských podujatí mimo 
neho. V prípade veľkých podujatí (napr. Majáles, Pri trenčianskej bráne a podobne) sa počíta 
s prenájmom pódia. 
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K. Bystrický – spýtal sa na navýšenie rozpočtu v rámci podprogramu 9.2 položka Služby 

J. Sedláčková – v rámci položky Tovary a služby máme skutočnú sumu za tento rok vyššiu oproti 
schválenej a to na podujatia 17. november, Spomienková omša na sv. Františka Xaverského 
a Silvester. 

K. Bystrický – spýtal sa na navýšenie rozpočtu v rámci podprogramu 9.3 a položiek Energie, voda 
a komunikácie a Služby 

J. Sedláčková – tieto položky nemá zistené, spravuje ich MHSL 

K. Bystrický – dňa 24.11. prerokovala Finančná a majetková komisia v rámci pozmeňovacieho 
návrhu aj nasledovnú zmenu: podprogram 9.3 Podpora kultúrnych stredísk, položka 716 – Objekt 
vedľa KS Hviezda – rekonštrukcia a prístavba → zníženie zo 48 000 € o 34 000 €, t.j. na sumu 14 000 
€ a zároveň FMK odporučila tieto financie schváliť na výstavbu a rekonštrukciu pozemných 
komunikácií, položku 717 mestský zásah MČ Stred – Námestie Študentov navrhla zvýšiť o 34 000 €. 

J. Sedláčková – FMK zasadala až po zaslaní materiálov do Komisie kultúry a CR, preto v materiáloch 
figuruje pôvodná suma 48 000 €, ale na mestskej stránke, kde sú materiály na zastupiteľstvo, tam už 
je to upravené na 14 000 € 

K. Bystrický – od kolegu Ščepka, ktorý je autorom projektu mestských zásahov, má súhlas, že on 
ako poslanec za mestskú časť Stred nemá problém s tým, že 34 000 €, ktoré sa Finančnou 
a majetkovou komisiou alokovali na mestský zásah MČ Stred, sa premiestnia na účely revitalizácie 
objektu Kina Hviezda (strecha) 

T. Plánka – spýtal sa, kde figurujú príjmy z prenájmu kultúrnych stredísk 

J. Sedláčková – sú dva druhy príjmov, jedny sú krátkodobé (jednorazové), o tých má vedomosť útvar 
KIS a druhé sú dlhodobé (z dlhodobých nájmov), ktoré idú do rozpočtu útvaru majetku 

T. Plánka – čo sa týka výdavkov a podpory kultúrnych podujatí a činností v rámci podprogramu 9.1, 
myslí si, že Festival Pohoda by mal figurovať v Programe 2: Propagácia a cestovný ruch 

K. Bystrický – rovnako by si vedel predstaviť Festival Pohoda radšej v programe Propagácia 
a cestovný ruch 

T. Plánka – podľa jeho názoru by mala ísť suma 4000 € určená na dopravu do Cran Gevrier z inej 
kapitoly, nie z kapitoly Kultúra, ale napr. Propagácia a cestovný ruch alebo Doprava a o túto sumu by 
sa mohol navýšiť napr. grantový program 

K. Bystrický – v návrhu rozpočtu v kapitole Kultúra odporúča nasledovné pozmeňovacie návrhy:  

 položku Pohoda Festival s.r.o. - Festival Pohoda (20 000 €) alokovať do kapitoly Propagácia 
a cestovný ruch, pokiaľ je to možné 

 položky Objekt vedľa KS Hviezda – rekonštrukcia a prístavba (48 000 €) + rekonštrukcia KS 
Záblatie (15 000 €) + rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce (20 000 €), t.j. dohromady 83 000 € 
alokovať na objekt Kina Hviezda, kde by sme z týchto prostriedkov odporučili revitalizáciu strechy 
a vybudovanie zázemia pre účinkujúcich (sprchy a pod.) 

 

Uznesenie 5: 

Komisia kultúry a CR odporúča: 

 
A) presunúť položku Pohoda Festival s.r.o. – Festival Pohoda (20 000 €) z Programu 9.1 

Podpora kultúrnych podujatí a činností do Programu 2.1 Prezentácia mesta 
 
B) schváliť predložený návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín v Programe 9 Kultúra na 

roky 2017-2019 s nasledovnými pozmeňovacími návrhmi: 
a) vytvorenie novej položky v Programe 9.3: Rekonštrukcia strechy Kina Hviezda – 80 000 € 

(kapitálové výdavky) 
b) vytvorenie novej položky v Programe 9.3: Rekonštrukcia zázemia pre účinkujúcich v Kine 

Hviezda (šatne, sprchy) – 10 000 € (kapitálové výdavky) 
 

C) tieto finančné prostriedky čerpať z: 
a) Program 9.3 riadok 56 – Objekt vedľa KS Hviezda – znížiť zo 48 000 € → 0 € 
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b) Program 6: Doprava – Rutinná štandardná údržba – znížiť o 42 000 € 
c) Prípadne z Programu 9.3 riadok 58 – Rekonštrukcia KS Záblatie a riadok 59 – 

Rekonštrukcia exteriéru KS Zlatovce – znížiť na 0 € 

Hlasovanie: ZA jednohlasne (4x) 

 
Bod 7) Rôzne 

K. Bystrický – v rámci poslaneckých požiadaviek sa spýtal, v akom štádiu prípravy sa nachádza 
projekt kultúrno-kreatívneho priemyslu v meste Trenčín. Druhá požiadavky, v akom štádiu sa 
nachádza projekt Generelu dopravy (prioritný záujem je o kultúrnu oblasť, podľa informácií bolo v 
pláne vytvoriť na mieste Kina Hviezda  kultúrnu alej, ktorá závisí od Generelu dopravy). Ďalej požiadal 
o zoznam subjektov, ktoré pôsobia v oblasti kultúry na území mesta Trenčín. Spýtal sa, aký je 
očakávaný príjem z prenájmu stánkov za tento rok, či je príjem vyšší v porovnaní s rokom minulým 
a aký je očakávaný príjem z prenájmu Kina Hviezda a ostatných kultúrnych stredísk 

J. Sedláčková – pri posledných dvoch požiadavkách (očakávaný príjem z prenájmu stánkov 
a kultúrnych stredísk) požiadala predsedu komisie o časový odklad na vybavenie do 31.1.2017. 

K. Bystrický – súhlasil s navrhnutým termínom J. Sedláčkovej 

 

Zapísala: L. Kutišová 

 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 


