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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 17.9.2019 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  

1. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 
2. Martin Trepáč (člen) 
3. Mgr. art. Barbora Varga Petríková (člen) 
4. Mgr. Kamil Bystrický (člen) 
5. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) 

Neprítomní: 
6. Pavol Bobošík (člen) 
7. Mgr. Martin Petrík (člen) 

Garanti: 
8. Ing. Jana Sedláčková 
9. Ing. Miriam Filová 

Hostia: 
10.  PhDr. Ľubica Lišková 
11.  Tomáš Plánka 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Stanovisko k budúcemu využitiu KS Záblatie v súvislosti so žiadosťou o.z. Divadlo Dogma 

o výpožičku objektu 
3. Stanovisko k petícií ohľadom zachovania KD a KS Istebník 
4. Rôzne 

 
 
Bod 1) Otvorenie 

 
T. Vaňo – privítal prítomných. Skonštatoval, že vzhľadom na prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov je 
komisia uznášaniaschopná.  
 
K. Bystrický – žiada o doplnenie do programu Návrh na zmenu programového rozpočtu v kapitole kultúra 
na rok 2019 
 
M. Trepáč – žiada o doplnenie do programu Prerokovanie žiadosti o novoročný ohňostroj 
 
T. Vaňo – žiada o doplnenie do programu Prerokovanie žiadosti KS Opatová 
 
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; V. Ondrovič; K. Bystrický) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0  
 
Program zasadnutia KKaCR sa mení nasledovne: 

1. Otvorenie 
2. Stanovisko k budúcemu využitiu KS Záblatie v súvislosti so žiadosťou o.z. Divadlo Dogma 

o výpožičku objektu 
3. Stanovisko k petícií ohľadom zachovania KD a KS Istebník 
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu v kapitole kultúra na rok 2019 
5. Prerokovanie žiadosti KS Opatová  
6. Prerokovanie žiadosti o novoročný ohňostroji 
7. Rôzne 
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Bod 2) Stanovisko k budúcemu využitiu KS Záblatie v súvislosti so žiadosťou o.z. Divadlo Dogma 
o výpožičku objektu 
 

 
T. Vaňo – KS Záblatie patrí mestu, nie je vo výpožičke, dáva priestor p. Plánkovi   
 
T. Plánka – divadlo Dogma pôsobí v klube Lúč, vybudovali 1. komornú divadelnú scénu, dlhodobo hľadajú 
priestor na skúšanie a nacvičovanie divadla. Zo zistených informácií vyšlo, že KS Záblatie nie je naplno 
využívaný, nechcú nikomu priestor zobrať, nič rušiť, priestor je dispozične vyhovujúci, dostatočný a 
variabilný. Využívali by ho nielen pre svoje účely, ale aj by robili iné kultúrne aktivity, divadlá pre deti, 
dospelých a pod., ktoré by obohatili kultúrne dianie v danej lokalite.  
 
T. Vaňo – aj ako predseda VMČ hovorí, že KS slúži na rodinné oslavy, kary, aj s poslancami sa tejto 
myšlienke nebránia, podmienkou však je dohodnúť sa s miestnymi a zachovanie súčasných aktivít. 
Pravdou je, že KS v týždni nie je využívané. Je to pre dobrú vec, preto odporúča komisii bod schváliť. 
 
 
Uznesenie 1: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu:  

A) Podporuje predložený projekt a odporúča  na ďalšie rokovanie o výpožičke objektu KS Záblatie 
B) odporúča zachovať budúce využitie KS Záblatie pre účely kultúry 

  
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; V. Ondrovič; K. Bystrický) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0  
 
 
Bod 3) Stanovisko k petícií ohľadom zachovania KD a KS Istebník 

 
J. Sedláčková – petícia „o zachovanie klubu dôchodcov a KD Istebník pre miestnych občanov“ prebehla, 
mesto musí dať nejaké stanovisko, bolo vyžiadané aj stanovisko komisie kultúry. Na zasadnutí VMČ Západ 
sa rozhodlo, že klub dôchodcov bude zachovaný, aj keď sú do budúcnosti naplánované určité investície 
spojené s rozšírením materskej školy.  
 
T. Vaňo – KD Istebník bola schátrala budova niekoľko rokov, v r. 2009 – 2010 sa do nej investovalo, čím 
začala 1. etapa rekonštrukcie objektu, v pláne bolo pokračovať v nasledujúcom období, no v r. 2010 sa 
začalo výrazne šetriť a rekonštrukcia bola pozastavená.  
V súčasnosti je to jedna budova, kde v časti je klub dôchodcov a v druhej časti je Materská škola.  
Petícia zrejme vyšla z toho, keď sa povedalo, že je v Trenčíne je dosť kultúrnych domov, z čoho 
vzišli obavy zo zrušenia; a začali sa hľadať priestory pre umiestnenie detí do škôlok v dôsledku 
novovybudovaných obytných častí v Zámostí. Pôvodná myšlienka bola nájsť budovu, ktorá už stojí a tá sa 
len rozšíri. Z rokovaní s vedením mesta vyplynulo, že mesto celkovo má dostatočnú kapacitu pre 
umiestnenie detí a nemusí sa budovať nová škôlka za mostami a takto to ostalo uzavreté.  
Priestory, ktoré využíva klub dôchodcov, budú zachované, dokonca o niečo rozšírené.  
 
 
Uznesenie 2: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča zachovania súčasného stavu využívanie klubu dôchodcov 
v KS Istebník  
 
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; V. Ondrovič; K. Bystrický) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 
Bod 4) Návrh na zmenu programového rozpočtu v kapitole kultúra na rok 2019 
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K. Bystrický – ostalo v rozpočte 10 000€ zo zrušených Trenčianskych historických slávností, navrhuje ich 
prerozdeliť rovným dielom do každej mestskej časti, t.j. po 2500€, o ich využití si rozhodne konkrétna 
mestská časť tak, aby financie ostali v kultúrnej oblasti 
 
T. Vaňo – ak by k tomuto došlo, akým spôsobom postupovať 
 
J. Sedláčková – mala by to byť dotácia pre nejaký subjekt. Ak nie, tak sa to prechodne dá riešiť 
presunutím do položky „Podujatia v mestských častiach 10.000 €“ a ďalšou zmenou rozpočtu by sa to 
rozdelilo na konkrétnych príjemcov. 
 
K. Bystrický – nedalo by sa to riešiť cez úrad, že by sa to presunulo do rozpočtu mestských podujatí, že 
by to úrad na popud mestských častí zabezpečil?  
 
J. Sedláčková – nie je to možné. Jednak na to nemáme kapacity. Okrem toho nevieme ručiť za to, čo tam 
kto naobjednáva, čo to bude za zmluvy, či tam nebudú musieť byť nejaké verejné obstarávania, takže 
určite nie. To bude musieť byť subjekt z danej MČ. 
 
K. Bystrický – aká je prax, ak zostanú nevyčerpané finančné prostriedky, prenášajú sa do ďalšieho 
obdobia? 
 
J. Sedláčková – nie, použijú sa tam, kde je to najpotrebnejšie 
 
Uznesenie 3: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu navrhuje, aby v programe rozpočtu v kapitole kultúry na rok 2019, 
čiastka 10 000€ určená na usporiadanie Trenčianskych historických slávnosti, bola presunutá do položky 
podujatia v mestských častiach  
 
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; V. Ondrovič; K. Bystrický) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 5) Prerokovanie žiadosti KS Opatová  

 
T. Vaňo – KD nie je majetkom mesta, neinvestuje sa tu, aj keď je vôľa aspoň časť KD získať do vlastníctva, 
rokovania nie sú uzatvorené, pravdou je, že technika chýba  
 
Ľ. Lišková – ako správca priestorov KD si pri usporiadaní akcií techniku musí zapožičať, nakoľko tu nie je 
žiadne technické vybavenie, nič stabilné. Potrebovali by najmä reproduktory, prenosné mikrofóny, ktoré by 
tvorili technické zabezpečenie kulturáku. 
 
Uznesenie 4: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča, aby pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 bola v kapitole kultúra 
zakúpená zvuková technika do KS Opatová vo výške 3000€ 
 
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; V. Ondrovič; K. Bystrický) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 6) Prerokovanie žiadosti o novoročný ohňostroj 

56.45 
M. Trepáč – posledné roky v meste ohňostroj nebol, chýba to, ľudia sa na to sťažovali a myslí si, že by 
v krajskom meste mal byť. Pýta sa na dôvod zrušenia 
 
J. Sedláčková – zrušil sa kvôli šetreniu, po zmene vedenia mesta na ohňostroj neostávali peniaze. Keďže 
Trenčiansky hrad nesúhlasil spraviť ohňostroj vo svojom areáli, prebiehali viaceré rokovania o umiestnení, 
asi pred 2 rokmi sa odpaľoval z Kina Hviezda, lebo je obkolesený voľným priestranstvom, ale aj tak ho na 
námestí bolo vidno veľmi chabo. Ďalší rok pre silnú hmlu nebol vidieť ani od Mestskej polície, čo je úplne 
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blízko, bolo počuť len odpaľovanie. Okrem toho okolo polnoci ľudia na námestiach odpaľujú množstvo 
petárd, takže oficiálny ohňostroj pre ne aj tak nie je vidieť. Pre toto to považujem za vyhodené peniaze. 
 
M. Trepáč – bol by rád, aj jeho rovesníci, keby ohňostroj bol, aspoň menší 
 
T. Vaňo – nie je nadšencom ohňostroja, tiež to považuje za vyhodené peniaze, ale ak to poteší mladšiu 
generáciu, nebráni sa tomu 
 
B. Petríková – ohňostroj je skôr ako prežitok, sú aj iné možnosti – napr. svetelná šou 
 
K. Bystrický – je za to, aby sa vrátil na hrad, tam to má dôstojnosť 
 
J. Sedláčková – rokovania s hradom boli aj minulý rok, vstup povolili iba po bývalú pokladňu. V blízkosti sú 
aj obytné priestory, takže renomovaná firma, ktorá ohňostroj zabezpečuje, odmietla strieľať v takejto 
lokalite, jednak z dôvodu uzatvorených priestorov kde nie je možné neporiadok po ohňostroji upratať, 
jednak z dôvodu príjazdovej cesty, ktorá v prípade nepriaznivého počasia je nezjazdná. Takáto firma 
nepovolí odpal ani z námestia, nakoľko ide o obývané priestory 
 
 
Uznesenie 5: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča vedeniu mesta Trenčín vyvolať rokovanie s Trenčianskym 
múzeom ohľadom usporiadania novoročného ohňostroja 
 
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; V. Ondrovič; K. Bystrický) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
Bod 7 Rôzne 

 
B. Petríková – ako sa vyvíja prenájom v KS Kubrá v súvislosti so žiadosťou P. Prekopa  
 
T. Vaňo – údajne sa záujemcovia o priestor nestretli s p. Brezanovou, zatiaľ to stojí 
 
M. Trepáč – vraj sa stretli, no nedohodli sa  
 
T. Vaňo – je možnosť vyhlásiť grantové kolo už po schválení rozpočtu? teda koncom roka, aby sa to 
urobilo skôr. Týkajúce sa zmeny vo VZN, nastavenie kritérií ešte neprebehli, prerokuje to s p. Žákom  
 
J. Sedláčková – v podstate aj áno 
 
V. Ondrovič – podklady by mohli obdržať skôr, aby bol priestor na naštudovanie 
 
K. Bystrický – ide to ruka v ruke s elektronizáciou služieb, ktorú spomínal v minulosti? 
 
T. Vaňo – áno, malo by, čo bolo aj spomenuté na stretnutí ohľadom zmien v VZN, ktoré by malo byť 
v platnosti od začiatku roka. Bol by za spôsob aký je na VÚC – najskôr sa žiadosť podá, potom sa projekt 
schváli, potom sa doložia potrebné dokumenty a peniaze až na koniec 
 
K. Bystrický – žiada o stanovisko právne oddelenie aké sú možnosti legislatívne ošetriť dotačnú zmluvu 
tak, aby sa minimalizovali riziká v prípade zrušenia kultúrneho podujatia, ktorému boli vyčlenené finančné 
prostriedky na ich usporiadanie, ako napr. v prípade Trenčianskych historických slávnosti. 
 
J. Sedláčková – Wagus sa ocitol v situácií, kedy mu na poslednú chvíľu odskočili partneri. Ak by aj 
organizátor zaplatil nejakú pokutu, tak to v realizácií tej udalosti nepomôže. Zrejme išlo o nejaký problém, 
zrušenie pravdepodobne nebolo kvôli rozmaru. Ako toto chceme ošetriť? 
 
K. Bystrický – hľadať len mechanizmus, ako tomu zabrániť. Mesto by malo urobiť maximum pre to, aby 
tieto historické slávnosti boli  
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V. Ondrovič – jedná sa aj o to, že na tento termín bolo námestie vyblokované práve pre usporiadanie 
slávnosti a iná akcia sa nemohla uskutočniť, je to previazané – nejako organizátora motivovať, lebo nejde 
len o nich, iné subjekty tam mohli niečo urobiť  
 
K. Bystrický – v akom štádiu je organizovanie Noci divadiel – je v pláne oslovenie TSK v rámci spolupráce 
alebo len kino Hviezda? 
Zároveň poďakoval Mestu za priazeň a súčinnosť pri festivale Sám na javisku 
 
J. Sedláčková – v akom zmysle spolupráca s TSK? Pokiaľ sa nemýli, TSK nemá divadelné priestory 
 
K. Bystrický – napr. propagácia, spojiť orgány verejnej správy 
 
B. Petríková – po tejto stránke tam nie je veľa možností, ale napr. facebook  
 
M. Trepáč – ako urobiť to, aby sa neprekrývali podujatia? nepáči sa mu, že bol organizovaný v čase nášho 
podujatia – napr. Aroma fest v čase Pri Trenčianskej bráne, pódium, stánky s jedlom, občerstvením.  
Žiada o stanovisko právne oddelenie ako zamedziť usporiadanie verejného kultúrneho podujatia 
v rovnakom čase keď prebieha mestské podujatie  
 
J. Sedláčková – na toto máme my minimálny dosah. Podujatia sa nepovoľujú, len oznamujú. To, že sa 
ľudia presúvajú nie je problém, no to, že na obidvoch stranách boli stánky s občerstvením, toto bolo mínus, 
lebo tým pádom sú horšie predaje na našom podujatí. Keby sa to má viackrát opakovať, tak stánkar si 
rozmyslí, či pôjde za lepším kšeftom a my budeme mať menej kvalitných stánkarov.   
Na druhú stranu, všetko sa dialo v jeden dátum a tento víkend bol v Trenčíne prázdny, čo je škoda.  
 
T. Vaňo – poďakoval ÚKIS za činnosť počas leta  

Zapísala: M. Filová 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 

 

 

 

 

_______________________                                                             ___________________________ 

     predseda komisie                                                                            garant komisie  
 


