
 
Záznam 

zo zasadnutia mimoriadne Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne, 
ktoré sa konalo dňa 2.7.2015 na MsÚ v Trenčíne 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Prítomní členovia : MBA Peter Hošták PhD,  Mgr. Juraj Bakoš,  Ing. Vladimír Poruban, JUDr. Ján Kanaba, Ing. 
Milan Gonda, Ing. Roman Herman 
 
Neprítomný člen   : Ing. Richard Ščepko 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Analýza   nákladov  a činnosti kultúrnych  stredísk  v Trenčíne ,  možnosti  riešenia 
 
MBA Peter Hošták PhD – navrhol doplniť ako bod 

 2/  odsúhlasenie zápisnice zo dňa 10.6.2015 a bod  
 3 / návrh   na udelenie  výnimky  z VZN č.12/2011 o určovaní   cien za  prenájom   nehnuteľností   vo 
      vlastníctve  Mesta  Trenčín  Trenčín  pre KOLOMAŽ za  účelom   festivalu   Sám  na javisku 
 
Návrh nového   programu: 
 
1. Otvorenie 
2. Odsúhlasenie  zápisnice zo dňa 10.6.2015  
3. prerokovanie návrhu   na udelenie  výnimky  z VZN č.12/2011 o určovaní   cien za  prenájom  
     nehnuteľností   vo vlastníctve  Mesta  Trenčín  Trenčín  pre KOLOMAŽ za  účelom   festivalu  
     Sám  na javisku 
4.  Analýza   nákladov  a činnosti kultúrnych  stredísk  v Trenčíne ,  možnosti  riešenia 

 
Hlasovanie k programu :  Za: 5   Proti : 0   Zdržal sa : 0 

 
K bodu 1/ Otvorenie 
 

Predseda komisie otvoril zasadnutie mimoriadnej komisie a privítal všetkých zúčastnených. 
 
K bodu 2/ Odsúhlasenie zápisnice zo dňa 10.6.2015 
 
 

     Zápisnica bola odsúhlasená bez pripomienok.  
 
Hlasovanie  :    Za: 5   Proti : 0   Zdržal sa : 0 

 
 
 
 K bodu 3  Prerokovanie návrhu   na udelenie  výnimky  z VZN č.12/2011 o určovaní   cien za 
                  prenájom  nehnuteľností   vo vlastníctve  Mesta  Trenčín  Trenčín  pre KOLOMAŽ za  
                  účelom   festivalu  Sám  na javisku 
 
 
 
Ing.  Janka  Sedláčková - predložila  predmetný  materiál a uviedla,  že združenie   pre  súčasné  umenie   

KOLOMAŽ  požiadalo    o výnimku  z cien nájomného – o bezplatný  nájom,    na  realizáciu  festivalu,  pričom 
uviedli  ,  že sa  jedná  o kľúčové  podujatie  Mesta Trenčín s bohatou   tradíciou.  
 

Diskusia: 

- prítomní prediskutovali  predložený  materiál,  pričom   sa  vyjadrili, že  po   zefektívnení  a reorganizácií   
činnosti   kultúrnych  stredísk v  Meste  Trenčín   je  potrebné  systémovo  riešiť predkladané  výnimky 
z určovania   cien   nájmu  nebytových  priestorov       

 
Stanovisko komisie :  odporúča realizovať predloženú  výnimku  z cien  nájomného pre  KOLOMAŽ  na  

realizáciu   festivalu   Sám  na javisku   formou   bezplatného  nájmu. 
 
Hlasovanie  :    Za: 4   Proti : 1   Zdržal sa : 1 
 
 



 
 
K bodu 4/   Analýza   nákladov  a činnosti kultúrnych  stredísk  v Trenčíne ,  možnosti  riešenia 
 
 
 
Ing.  Janka  Sedláčková -  predložila  predmetný  materíál  a uviedla,  že cieľom  nového  usporiadania  správy  

objektov   kultúrnych  stredísk  je  : 

- zefektívniť využitie priestorov kultúrnych stredísk  
- zvýšiť balík podpory kultúrnych a záujmových združení, zoskupení, súborov a spolkov,  
- presunúť dôraz z financovania budov na financovanie ich činnosti   

 

Zároveň  uviedla,  že analýza všetkých  nákladov  a  činností   jednotlivých  kultúrnych  stredísk  je  
spracovaná   v predložených podkladoch  uvedeného  materiálu. 

 
Diskusia: 

- všetci prítomní sa  postupne   vyjadrili k  predmetnej   problematike  a podrobne  prerokovali   náklady  
a činnosti     jednotlivých kultúrnych    stredísk v Trenčíne  v zmysle    predloženého  materiálu.  

 

Stanovisko  komisie:  

 1/  berie   na  vedomie analýzu   nákladov  a činnosti kultúrnych  stredísk  v Trenčíne 

       a možnosti  ich  riešenia 
 
 2/  odporúča : 

       a/  postúpiť predmetný   materiál  na  prerokovanie  vo  výboroch  mestských  časti  v Trenčíne   

       b/  pri  ďalšom  postupe  usporiadania   správy kultúrnych  stredísk vychádzať  aj 

             z výsledkov plánovanej   kontroly   kultúrnych  stredísk   Útvarom  Hlavného  kontrolóra   

              Mesta Trenčín,  ako  aj odporúčaní Komisie  kultúry a cestovného   ruchu  pri  MsZ  v Trenčíne 

 

 Hlasovanie:   Za :  4                                         Proti:  0                             Zdržal  sa: 0 

 
 
 
Zapísal : : Ing. Ján Margetín           
 

 
MBA Peter Hošták PhD 
     predseda FMK 

 
  


