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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zasadnutie 28.1.2020 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. Kamil Bystrický (člen) 

Neprítomní: 
6. Mgr. art. Barbora Varga Petríková (člen) 
7. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) 

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

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o vyhlásení grantového kola Mesta Trenčín na udelenie dotácií 
3. Rôzne 

 
 
Bod 1) Otvorenie 

 
T. Vaňo - predseda komisie, privítal prítomných. Skonštatoval, že vzhľadom na prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny členov je komisia uznášaniaschopná. 

 
Bod 2) Informácia o vyhlásení grantového kola Mesta Trenčín na udelenie dotácií 

 

T. Vaňo – mesto globálne zaviedlo elektronickú formu podávania žiadosti o poskytnutí dotácie, o viac 
informácií žiada p. Sedláčkovú 

 
J. Sedláčková – všetko bude prebiehať elektronicky – žiadosť, aj prílohy sa budú prikladať elektronicky. 
Všetky podklady sa dajú skontrolovať na našej strane, potom budú sprístupnené vám, budete si môcť 
vyhľadať, čo je pre vaše rozhodnutia dôležité. Je tam aj možnosť elektronického hodnotenia, 
momentálne to využíva len komisia mládeže, ktorá si do VZN zadefinovala kritéria, na základe ktorých 
sa bude rozhodovať.  
 
T. Vaňo – budeme či nebudeme hodnotiť elektronicky? ak sa dohodneme na kritériách budeme podľa 
nich hodnotiť alebo nie? Aká je doba na podanie žiadosti?  
 
J. Sedláčková – ak sa dohodnete, kritéria vám môžu tam aj teraz dohodiť a každý z vás môže ohodnotiť 
projekty. Len nebude zverejňované, že sa podľa týchto kritérií komisia rozhodla, lebo kritériá neboli 
dohodnuté vopred a nie sú vo VZN. Teraz by ste si to len „nanečisto“ neverejne vyskúšali. 
Grantové kolo bolo vyhlásené 27.1. a do 29.2. je možné podávať žiadosti. Projekty sa môžu nahrávať 
priebežne, vložené dáta sa uchovávajú a je potrebné ich mať kompletné najneskôr do 29.2. v systéme. 
Žiadosť bude akceptovaná, až keď budú priložené všetky potrebné veci, inak systém nepustí žiadateľa 
ďalej.  
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K. Bystrický – myslí si, že prílohy (napr. potvrdenie z banky, zo sociálnej poisťovne a pod.) by mohli 
byť doručené až vtedy, keď je žiadosť úspešná, resp. zmluva sa nepodpíše, pokiaľ nebudú doplnené 
všetky prílohy 
 
J. Sedláčková – toto riešené nebolo, teraz to bude prvýkrát elektronizované, uvidí sa, čo bude 
nabudúce, nevylučuje túto možnosť 
 
M. Trepáč – ak je akcia už vo februári a grantové kolo prebieha do konca februára, je možné, že by táto 
akcia bola oficiálne podporená alebo by musela byť až v marci a nasledujúcich mesiacoch  
 
J. Sedláčková – žiadosti so spätnou platnosťou sa to netýka 
 
P. Bobošík – budeme uvádzať naše stanoviská, budú súčasťou hodnotenia?   
 
J. Sedláčková – je to na vás. P. Mrázová z právneho oddelenia prosila pretlmočiť komisii, že by bolo 
dobré, aby ste aspoň jednou vetou skomentovali prečo ktorý subjekt dostal koľko  
 
Uznesenie 1: 
Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informáciu o vyhlásení grantového kola Mesta 
Trenčín na udelenie dotácií  
 
Hlasovanie: ZA:  5 (T.Vaňo; M. Petrík; P. Bobošík; K. Bystrický; M. Trepáč) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA: 0 
 
 
Bod 3) Rôzne 

 
T. Vaňo – viacerých členov zaujíma konflikt záujmov pri posudzovaní žiadosti o dotáciu  
 
J. Sedláčková – útvar právny poprosil prejsť vyhlásenie o vzniku a vylúčení konfliktu záujmov členov 
komisie pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie dotácií.  
Vyhlásenie o vylúčení konfliktu vypíše ten, ktorý žiaden konflikt nemá; ten, čo ho má, teda je napr. 
konateľ, štatutár a pod. vypíše vo vyhlásení o vzniku konfliktu všetky projekty, teda všetky žiadosti 
o dotácie, plus o aký konflikt ide  
Vyhlásenie musí byť podpísané pred hodnotením. Zoznam projektov dostanete pred stretnutím komisie, 
budete vidieť aké projekty sú, aby si ich každý sám za seba vopred preštudoval a pripravil vyhlásenie. 
Hlasovanie prebehne buď tak, že o každom projekte sa bude hlasovať individuálne, alebo sa vyberú tie 
projekty, kde nikto z vás nemá konflikt, tie sa odhlasujú ako balík, a potom všetky tie, kde bude konflikt 
sa ohodnotia bez toho príslušného člena. 
 
M. Trepáč – požiadal o stanovisko, či sú členovia komisie povinní vyhlásenie podpísať  
 
Požiadavka bola spracovaná ako požiadavka z KKaCR, odpovedal Útvar právny: 
Členom komisie, ktorí hodnotia žiadosti o poskytnutie dotácie, nevyplýva zákonná povinnosť podpisovať 
vyhlásenie o konflikte záujmov. Za účelom zvyšovania transparentnosti mesta však potreba riešiť 
konflikt záujmov vyplynula z odporúčaní Transparency International Slovensko zameraných na 
zvyšovanie transparentnosti samospráv. Transparency International Slovensko pravidelne uskutočňuje 
hodnotenie transparentnosti slovenských samospráv, pričom dlhodobou snahou Mesta Trenčín je byť 
čo najtransparentnejším mestom a tiež získať v uvedenom rebríčku čo najlepšie umiestnenie.  Nakoľko 
jedným z hodnotených kritérií  pri zostavovaní uvedeného rebríčka je aj prijatie opatrení zameraných na 
riešenie uvedeného konfliktu záujmov členov komisií, v prípade, ak by Mesto Trenčín nepristúpilo 
k zavedeniu uvedených opatrení (súčasťou ktorých je aj vyhlásenie o konflikte záujmov), Mesto Trenčín 
by pravdepodobne pri hodnotení transparentnosti získalo menej bodov, t.j. bolo by považované za 
menej transparentné, čo by mohlo viesť naopak k jeho poklesu v rebríčku transparentnosti. 
  
T. Vaňo – súhlasí s tým, že u žiadosti, kde budú konflikty, sa bude hlasovať individuálne 
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K. Bystrický – požiadal o stanovisko, či podpisom Vyhlásenia o vzniku konfliktu záujmov nebude 
zamedzený výkon mandátu poslanca, vzhľadom na to, že poslanci sa pohybujú v miestnej komunite 
a poznajú sa s väčšinou žiadateľov o dotácie. Navrhuje vypustenie bodu b) tohto vyhlásenia. 
 
Požiadavka bola spracovaná ako požiadavka z KKaCR, odpovedal Útvar právny: 
Podpisom vyhlásenia o konflikte záujmov člen komisie deklaruje výlučne to, že uňho nenastal konflikt 
záujmov resp. že nastal konflikt záujmov u niektorej z predložených žiadostí, čoho logickým následkom 
je, že takúto žiadosť/žiadosti daný člen komisie nebude hodnotiť. Uvedené vyhlásenie nemá nijaký vplyv 
na výkon mandátu poslanca mestského zastupiteľstva.  Osobná známosť so žiadateľmi o poskytnutie 
dotácie resp. s ich štatutárnymi orgánmi sama o sebe nie je považovaná za konflikt záujmov, pokiaľ 
nenastanú iné okolnosti odôvodňujúce vznik konfliktu záujmov. Čo sa týka žiadosti o vypustenie bodu 
b) vyhlásenia, t. j. vyhlásenie člena komisie, že vo vzťahu k žiadateľom o poskytnutie dotácie nie je 
zaujatý,  považujeme toto vzhľadom na vyššie uvedené za neopodstatnené. 
 
J. Sedláčková – Historické slávnosti - vzhľadom na to, ako dopadli minulý rok, pýta sa komisie čo 
s nimi. Ozval sa Bojník, Wagus zatiaľ nie, či ich osloviť oboch, aby predložili svoje projekty alebo či už 
s Wagusom nechcete rátať.  
 
T. Vaňo – osloviť ich oboch  
 
P. Bobošík – určite nie bez súťaže. Oslovil by Wagus, že slávnosti sa idú robiť, či budú chcieť súťažiť, 
keďže sú trenčianske združenie. Myslí si, že budú mať sebareflexiu po minulom roku, keďže slávnosti 
na poslednú chvíľu zrušili a dajú si lepší pozor, že idú do ponuky. 
 
K. Bystrický – dostali sa k nemu informácie, že v KD Opatová sú pnutia medzi subjektmi, ktoré 
využívajú sálu. Aké sú možnosti v prípade takýchto kolízií zo strany správcu, ktorý potrebuje mať 
podporu útvaru kultúry alebo exekutívy mesta ako do situácie zasiahnuť a nejak ju urovnať.  
 
J. Sedláčková – dostali sa aj k nám. Základný konflikt je ten, že v rovnaký deň aj hodinu chcú 
nacvičovať divadelníci aj zumba. Tá tam je aktuálne, divadelníci žiadali rovnaký čas a vznikli trenice. 
 
T. Vaňo – myslí si, toto nie je téma na riešenie na komisii kultúry, zodpovednosť je na správcovi KS, 
pokiaľ sú na ňom tlaky, tak rozumie, že sa obrátila na nás. Aj v iných kultúrnych domoch je bežné, že 
sa tam hrá ping pong, chodí sa cvičiť, je tam joga či tance, navyše v Opatovej nie je telocvičňa. Podľa 
neho je to na dohode.  
 
K. Bystrický – zanechal by status quo, divadelníci dostali iné termíny, ale oni silou mocou chcú presne 
tie termíny, kedy tam je zumba a popri tom divadelníci sú tam už 4 roky a doteraz to nevadilo.  
 

Zapísala: M. Filová 
 
 
 
V Trenčíne, dňa  

 

 

 

 

_______________________                                                             ___________________________ 

     predseda komisie                                                                            garant komisie  
 


