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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 10.12.2019 o 16.00 hod. 
 
Prítomní:  

1. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 
2. Mgr. Martin Petrík (člen) 
3. Martin Trepáč (člen) 
4. Pavol Bobošík (člen) 
5. Mgr. art. Barbora Varga Petríková (člen) 

Neprítomní: 
1. Mgr. Kamil Bystrický (člen) 
2. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) 

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

Hostia: 
10.  Mgr. Iveta Plešová 
11.  Mgr. Lucia Bulková 
12.  Mgr. Naďa Lorencová 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Stanovisko k umiestneniu pamätnej tabule J. Zacharovi 
3. Návrh programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 
4. Návrh novelizácie VZN č. 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
5. Žiadosť o.z. Naše Záblatie o výpožičku Kultúrneho strediska Záblatie 
6. Podnet na predloženie návrhov na zmenu kompetencií Komisie KaCR, zmenu rokovacieho poriadku 

komisií MsZ v Trenčíne a Štatútu Mesta Trenčín 
7. Rôzne 

 
 
Bod 1) Otvorenie 

 
T. Vaňo – privítal prítomných. Skonštatoval, že vzhľadom na prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov je 
komisia uznášaniaschopná.  
 
M. Trepáč – žiada o doplnenie do programu Žiadosť o laserovú show na Silvester 2019 
 
Hlasovanie: ZA:  4 (T.Vaňo; M. Trepáč; B. Petríková; P. Bobošík ) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0  
 
Program zasadnutia KKaCR sa mení nasledovne: 

1. Otvorenie 
2. Stanovisko k umiestneniu pamätnej tabule J. Zacharovi 
3. Návrh programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 
4. Návrh novelizácie VZN č. 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
5. Žiadosť o.z. Naše Záblatie o výpožičku Kultúrneho strediska Záblatie 
6. Podnet na predloženie návrhov na zmenu kompetencií Komisie KaCR, zmenu rokovacieho poriadku 

komisií MsZ v Trenčíne a Štatútu Mesta Trenčín 
7. Žiadosť o laserovú show na Silvestra 2019 
8. Rôzne 
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Bod 2) Stanovisko k umiestneniu pamätnej tabule J. Zacharovi 

 
J. Sedláčková – umiestnenie má byť na priečelí ZŠ na ulici 1.mája, aj samotná škola má kladné stanovisko 
 
Uznesenie 1: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča umiestnenie pamätnej tabule J. Zacharovi 
  
Hlasovanie: ZA:  4 (T.Vaňo; B. Petríková; M. Trepáč P. Bobošík) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 3) Návrh programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 

 

Uznesenie 2: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020  
 
Hlasovanie: ZA:  4 (T.Vaňo; B. Petríková; M. Trepáč P. Bobošík) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 4)  Návrh novelizácie VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

 
I. Plešová – predstavila oblasti zmien, najmä tú, ktorá sa týka spracovania dotácií pomocou elektronického 
systému „EGRANT“, teda predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta online, vstupovanie 
do systému a celkové zefektívnenie procesu administrácie dotácií. 
Dotácie budú zadávané elektronicky cez webovú stránku mesta, budú sledovateľné a poslanci budú môcť 
ich hodnotiť 
 
P. Bobošík – veľmi víta tento krok, čo zjednoduší systém poskytovania dotácií na oboch stranách 
 
 

Uznesenie 3: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh novelizácie VZN 
č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  
 
Hlasovanie: ZA:  4 (T.Vaňo; B. Petríková; M. Trepáč P. Bobošík) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 5) Žiadosť o.z. Naše Záblatie o výpožičku Kultúrneho strediska Záblatie 

 
T. Vaňo – uvítal p. Lorencovú a p. Bulkovú; oboznámil ich s tým, že na zasadnutí KKaCR bola prerokovaná 
žiadosť Divadla Dogma, ktorá rovnako žiadala o výpožičku KS, komisia toto odporučila na ďalšie rokovanie, 
avšak má len odporúčací, nie rozhodovací charakter. 
Na svojom zasadnutí VMČ Západ žiadosť divadla zamietol, ponúkol KD Zlatovce, občania sa postavili na 
stranu organizácie Naše Záblatie, ktoré má bližšie k občanom 
 
N. Lorencová – ako občianske združenie fungujú cca 2 roky, doteraz viac-menej získavali a zbierali 
informácie, peniaze, informácie o tradíciách.  
Keď sa dozvedeli o žiadosti divadla Dogma, iniciovali petíciu, lebo by chceli tiež objekt do výpožičky. 
Navrhli, že pokiaľ by oni sami dostali KD do výpožičky, súhlasia s tým, aby divadlo tam bolo. 
Ľudia podporili ich, nakoľko sa vedia prispôsobiť potrebám miestnym občanom. 
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T. Vaňo – víta aktivity občianskeho združenia, je na škodu, že obidve žiadosti o výpožičku objektu prišli 
v jeden čas 
 
M. Trepáč – pekne odprezentovaný projekt, rovnako aj ten prvý, ale kvituje, že sú „domáci“ a vie pochopiť 
miestnych občanov, keď o objekt žiada „niekto cudzí“ 
 
P. Bobošík – zdá sa mu zvláštna kolízia dvoch žiadosti naraz. Nepáči sa mu delenie Trenčanov na domácich 
a cudzích, sú to predsa len vždy Trenčania.  
Nemyslí si, že je dobré ísť cestou výpožičky, mesto by malo svoj objekt spravovať a subjekty by v ňom 
prenajímať čas 
 
N. Lorencová – určite folklórny súbor nezaložili preto, že p. Plánka z divadla dal žiadosť o výpožičku, oni sa 
o tomto kroku dozvedeli v deň založenia súboru 
 
P. Bobošík – je kopec súborov, ktoré fungujú aj bez výpožičky 
 
T. Vaňo – myslí si, že využívanie formou výpožičky je zbytočné, navrhuje im, aby cvičili, užívali objekt aj 
naďalej  
 

Uznesenie 4: 
 
Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie žiadosť o.z. Naše Záblatie o výpožičku Kultúrneho 
strediska Záblatie 
 
Hlasovanie: ZA:  4 (T.Vaňo; B. Petríková; M. Trepáč P. Bobošík) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
 
Bod 6) Podnet na predloženie návrhov na zmenu kompetencií Komisie KaCR, zmenu rokovacieho 
poriadku komisií MsZ v Trenčíne a Štatútu Mesta Trenčín 

 
Bez pripomienok a návrhov 
 
 
Bod 7) Žiadosť o laserovú show na Silvestra 2019 

 
T. Vaňo – na túto tému bolo veľa diskusií, nie je vôľa primátora schváliť laserovú show, považuje to za 
vyhodené peniaze, navyše je už neskoro na prípravu a realizáciu, bolo by potrebné to vysúťažiť 
 
M. Trepáč – mrzí ho, že niektoré požiadavky nie sú vypočuté. Čo sa časového rozhrania týka, spomínal túto 
možnosť už v septembri, kedy do konca decembra bolo dostatok času.  
 
17:13 – príchod M. Petríka 
 
M. Petrík – pýta sa, ako je možné, že keď sa už raz na komisii odhlasovalo, že sa nevyužité financie (z 
historických slávnosti) presunú do budúceho roka, prečo sa opäť o tom diskutuje 
 
KKaCR odporúča vyčleniť 7000€ z nezrealizovanej položky Trenčianskych historických slávnosti na 
realizáciu laserovej show na Silvestra 2019 
 
Hlasovanie: ZA:  2 (T.Vaňo; M. Trepáč) 
  PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 3 (M. Petrík; B. Petríková; P. Bobošík) 
 
Návrh nebol schválený.  
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Bod 8 Rôzne 

 
Bez príspevkov 

Zapísala: M. Filová 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 

 

 

 

 

_______________________                                                             ___________________________ 

     predseda komisie                                                                            garant komisie  
 


