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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 20.6.2017 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  
1. Bc. Kamil Bystrický (predseda) 
2. Lukáš Ronec (člen) 
3. Mgr. Martin Petrík (člen) – pri bode 1 a prvej polovici bodu 2 
4. Branislav Mach (člen) 
5. MgA. Tomáš Plánka (člen) 

Neprítomní: 
6. Bc. Tomáš Vaňo (člen) 
7. Bc. Anton Šepták (člen) 

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

Hostia: 
10. Ing. Milan Ovseník 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Odpovede na požiadavky poslancov a členov KKaCR 
3. Prerokovanie žiadosti o.z. Alegro o prenájom nebytových priestorov v KS Kubra 
4. Prerokovanie žiadosti o prenájom obchodných stánkov v podchode pre peších Tatrapassage 
5. Návrhy na ocenenia ku dňu kultúrno-osvetových pracovníkov 
6. Informácia o súčasnom stave implementácie RIUS (predkladá p. Ing. Milan Ovseník) 
7. Návrh modelu využitia OP „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“ v krajskom meste 

Trenčín (IROP) 
8. Správa o činnosti OOCR za rok 2016 
9. Požiadavky poslancov a členov KKaCR 
10. Rôzne 

 

Bod 1) Otvorenie 

K. Bystrický – privítal prítomných, uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, takže komisia 
je uznášaniaschopná a otvoril diskusiu k programu 

K. Bystrický – dal dva návrhy na zmenu programu: pre časovú zaneprázdnenosť p. Ovseníka 
navrhuje presunúť bod č. 6 ako bod č. 2 a stiahnuť bod č. 7, nakoľko materiál k tomuto bodu obdržal 
neskôr a nestihol ho rozposlať členom komisie, aby si ho stihli preštudovať. Predloží ho v rámci ďalšej 
komisie. Dal hlasovať o zmenenom programe. 

Hlasovanie: ZA: jednohlasne 5x (K. Bystrický, L. Ronec, M. Petrík, B. Mach, T. Plánka) 
 
Bod 2) Informácia o súčasnom stave implementácie RIUS (predkladá p. Ing. Milan Ovseník) 

K. Bystrický – predstavil p. Ovseníka a požiadal ho o stručné informácie 

M. Ovseník – informoval o súčasnom stave implementácie RIUS 

K. Bystrický – požiadal p. Ovseníka o zúženie informácií na kultúrnu oblasť 
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M. Ovseník – v kultúrnej oblasti nebola zatiaľ vyhlásená žiadna výzva. Čo sa týka aktivít mesta 
v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, sme účastníkom projektu, ktorý zriadil Trenčiansky 
samosprávny kraj. V rámci tejto prioritnej osi by mali spolupracovať mesto a VÚC. Bola tu úvaha 
o zriadení fyzickej infraštruktúry pre kreatívne centrum v Dome armády. Podľa poslednej informácie 
z minulého týždňa Ministerstvo obrany neprevedie tento majetok do vlastníctva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

T. Plánka – ak existuje nejaký budget peňazí, ktorý by mal byť nasmerovaný na kultúru, ten zatiaľ 
mesto nerieši? 

M. Ovseník – mesto Trenčín ho rieši, pretože je členom projektovej rady, ktorú uzavrelo TSK. 
Predpokladá sa, že v júli, auguste Ministerstvo kultúry, ktoré by malo mať gesciu nad tými peniazmi, 
by malo vyhlásiť výzvu a niekedy v októbri, novembri by mal byť deadline na podávanie projektových 
zámerov. 

T. Plánka – sú nejaké špecifikácie, ktoré musí centrum kultúrno-kreatívneho priemyslu mať, napr. 
veľkosť a pod.? 

M. Ovseník – vzhľadom k tomu, že nebola zatiaľ vyhlásená výzva, nevieme to záväzne povedať 

K. Bystrický – prebehli v rámci rokovaní s TSK už aj nejaké konkrétne návrhy na prípadné založenie 
klastra? 

M. Ovseník – zatiaľ nie, založili projektovú radu, snažili sa tam dostať kľúčových hráčov, ktorí sú 
v úzadí, z miestnej samosprávy (Mesto Trenčín), majú tam socioekonomických partnerov, 
Trenčianska univerzita je tam a pod., to znamená, že je vytvorený nejaký jadrový tím. TSK sa snaží 
získať nejaký priestor, možno Merinu, prebehli nejaké rokovania s vlastníkmi. Uvidíme, ako to 
dopadne.  

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie informáciu o súčasnom stave implementácie RIUS. 
 
Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, L. Ronec, B. Mach, T. Plánka)    
                      
 
Bod 3) Odpovede na požiadavky poslancov a členov KKaCR 

K. Bystrický – informoval, že všetky podklady boli zaslané elektronicky, boli tam štatistiky. Zhrnul 
všetky odpovede na požiadavky, dal priestor na otázky a diskusiu. 

 
Bod 4) Prerokovanie žiadosti o.z. Alegro o prenájom nebytových priestorov v KS Kubra 

K. Bystrický – v žiadosti sa píše: Momentálne čakáme na registráciu združenia Ministerstvom vnútra. 
Neprišiel aktuálny stav k tejto veci? 

J. Sedláčková – nie, nemáme doplnené informácie 

K. Bystrický – dal návrh na uznesenie 

Uznesenie 2: 

Komisia kultúry a CR odporúča MsZ schváliť prenájom nebytových priestorov v KS Kubra o výmere 
52,50 m2 pre Mgr. Janu Propperovú a jej novovznikajúce Občianske združenie Alegro za účelom 
vytvorenia priestoru na učenie. 
 
Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, L. Ronec, B. Mach, T. Plánka)       
 
Bod 5) Prerokovanie žiadosti o prenájom obchodných stánkov v podchode pre peších 
Tatrapassage 

K. Bystrický – prečítal uznesenia z VMČ Sever, ktoré schvaľovali k tomuto majetkovému prevodu. 
Akákoľvek aktivita, ktorá smeruje k zveľaďovaniu verejného priestoru sa mu pozdáva, otázka je taká, 
že je to vstupná brána do historického centra mesta, vizuál je podľa neho experimentálny, táto 
vstupná brána by mala byť esteticky skôr konzervatívnejšia. Nebráni sa tomu, aby tam galéria vznikla, 
ale aby bola pre široké spektrum výtvarníkov, nie špecializovaná len pre street art. Bol tam ešte jeden 
problém, že v tomto verejnom priestore by mala hrať hudba. Otázka je, aká by bola hlučnosť, aký štýl 
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hudby, osobne by tam možno hudbu nedával. Chcelo by to viac informácií za osobnej účasti p. 
Hanáka. 

T. Plánka – prekáža mu vysvietené logo, evokuje to skôr herňu. Tiež by to smeroval na širšie 
spektrum, nie len street art. 

L. Ronec – navrhuje, aby komisia vyžiadala písomné odborné stanovisko hlavného architekta mesta 
k predkladanej žiadosti 

Uznesenie 3: 

Komisia kultúry a CR berie na vedomie žiadosť o prenájom obchodných stánkov v podchode pre 
peších Tatrapassage a požaduje viac informácií k predkladanej žiadosti (osobná účasť p. Hanáka) 
a písomné odborné stanovisko hlavného architekta mesta Trenčín. 
 
Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, L. Ronec, B. Mach, T. Plánka)   
   
Bod 6) Návrhy na ocenenia ku dňu kultúrno-osvetových pracovníkov 

K. Bystrický – oboznámil kolegov, že je to iniciatíva Trenčianskeho samosprávneho kraja, týka sa 
mesta Trenčín, pracovníkov, ktorí sú zamestnaní alebo vyvíjajú aktívnu činnosť, či sú to jednotlivci 
alebo právnické osoby na území mesta Trenčín. Ide o to, aby sme vyslali signál ako komisia kultúry, 
že by sme sa mohli do tohto zapojiť a že by mesto Trenčín mohlo dať svoj návrh na osobnosť, ktorá 
by sa mohla uchádzať o túto cenu. Dal návrh na uznesenie. 

Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a CR odporúča Mestu Trenčín zapojiť sa do udeľovania ocenení ku dňu kultúrno-
osvetových pracovníkov a požaduje písomné stanovisko kancelárie primátora k tomuto oceňovaniu. 

Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, L. Ronec, B. Mach, T. Plánka) 

 
Bod 7) Správa o činnosti OOCR za rok 2016 

K. Bystrický – spýtal sa J. Sedláčkovej, či bol tento materiál už prerokovaný na Finančnej 
a majetkovej komisii 

J. Sedláčková – p. Hošták (predseda predstavenstva) informoval o aktivitách OOCR na FMK niekedy 
v marci, apríli. Výročná správa OOCR zatiaľ nebola prerokovaná. 

K. Bystrický – v čom spočíva spolupráca medzi útvarom kultúry a OOCR? 

J. Sedláčková – priamy vzťah nie je žiadny, členom OOCR je mesto, nie útvar. Všetci členovia 
predkladajú nejaké aktivity, ktoré chcú zrealizovať prostredníctvom OOCR a príjme sa plán aktivít na 
valnom zhromaždení. Jednou z aktivít bolo napríklad vydanie materiálu Prechádzky okolím Trenčína, 
ktorého tlač sa financovala z týchto prostriedkov. Za minulý rok to boli turistické tabule, ktoré sú 
v štádiu, že by sa mali teraz osadiť. Plus dofinancované boli niektoré podujatia v rámci Kultúrneho 
leta. 

K. Bystický – chýba mu viac konkrétnejších informácií k výročnej správe. Za veľmi nešťastné 
považuje, že táto správa vychádza pravdepodobne zo správy úplne inej organizácie. V bode 7. Stav 
a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka sa uvádza: 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice neeviduje k 31.12.2013 neobežný 
majetok. Má pochybnosti o tom, ako bola táto správa vykonaná, budí to dojem, že bola skopírovaná 
od úplne inej organizácie. Týmto pre neho stráca táto správa na dôveryhodnosti a v súvislosti s tým 
má mnoho otázok. Dal návrh na uznesenie. 

Uznesenie 5: 

Komisia kultúry a CR vyjadruje sklamanie nad obsahovou stránkou správy o činnosti OOCR Trenčín 
a okolie za rok 2016 a požaduje vysvetlenie k tejto správe za účasti výkonnej riaditeľky OOCR Ing. 
Zuzany Luhovej. 

Hlasovanie: ZA: jednohlasne 4x (K. Bystrický, L. Ronec, B. Mach, T. Plánka) 
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Bod 8) Požiadavky poslancov a členov KKaCR 

K. Bystrický:  

1. Má útvar KIS marketingovú analýzu kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Trenčín? Akým 
spôsobom sú propagované kultúrne podujatia v réžii Mesta Trenčín? Aké nástroje na to Mesto Trenčín 
používa, v akej intenzite a akými zdrojmi? 

2. Požiadal, aby sa poslanecké požiadavky z komisie vrátane odpovedí zverejňovali na webovej 
stránke mesta.  

 
Bod 9) Rôzne 

Termín ďalšieho zasadnutie je 18. 7. 2017. 
 
   
 
                        

Zapísala: L. Kutišová 

 

 

 

V Trenčíne dňa 

 

 

 

________________________                                                             ___________________________ 

         predseda komisie                                                                                     garant komisie 

 

 

 

 

                                                                                                            ___________________________ 

                                                                                                                          garant komisie 


