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KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU 

PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia KKaCR pri MsZ Trenčín konaného dňa 20.04.2021 o 16:00 hod. online, 
prostredníctvom programu Skype (názov schôdze: Komisia KaCR) 

  
 
Prítomní:  
 
1. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 
2. Mgr. Martin Petrík (člen) 
3. Martin Trepáč (člen) 
4. Mgr. Kamil Bystrický (člen) 
5. Pavol Bobošík (člen) 
6. Mgr. Art. Barbora Petríková (člen) 
 
Neprítomný: 
 
7. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) - ospravedlnený 
 
Garanti: 
 
8. Ing. Janka Sedláčková 
9. Mgr. Zuzana Fuziková 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 

2. Stanovisko k Návrhu na zápis do kroniky Mesta Trenčín za rok 2020 

3. Novelizácia VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Mesta Trenčín 

4. Rôzne 

 
 

Bod 1) Otvorenie 

 
p. Vaňo – Predseda komisie poveril člena komisie p. Petríka o vedenie zasadnutia, nakoľko mal 

technické problémy s pripojením. 

p. Petrík - Otvoril online zasadnutie a privítal všetkých prítomných. Vzhľadom na prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny členov bola komisia uznášaniaschopná. Spýtal sa na ďalšie doplňujúce otázky 

a návrhy prítomných členov komisie. 

p. Sedláčková – Dodatočne som zasielala členom komisie materiály, ktoré prišli až po odoslaní 

materiálov a pozvánky na dnešné zasadnutie. Prvý materiál je k prevádzkovaniu turistického vláčika, 

v ktorom vás kancelária primátora žiada o stanovisko k projektu p. Zuzany Ludvigovej. Druhý materiál 

sa týka žiadosti o zmenu názvu projektu, ktorý bol predložený do grantového kola. Mail nám zaslal p. 

Ľubomír Horný, prezident klubu TŠK Opatová. Žiada nás o zmenu názvu projektu: „Oslavy futbalu 

a športových aktivít v Opatovej“, na nový názov projektu: „Kultúrne oslavy k 70. výročiu založenia TFK 

OPATOVÁ“. 
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p. Petrík – Dáva hlasovať o návrhu p. Sedláčkovej - zaradiť ďalšie dva body do programu. 

• Návrh p. Sedláčkovej zaradiť do programu bod: Stanovisko k žiadosti o dotáciu na 

prevádzkovanie turistického vláčika v meste 

Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík, M. Trepáč, P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 
 

• Návrh p. Sedláčkovej zaradiť do programu bod: Stanovisko k zmene názvu projektu: „Oslavy 

futbalu a športových aktivít v Opatovej“ 

Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík, M. Trepáč, P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 
 

Program zasadnutia KKaCR bol schválený nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Stanovisko k žiadosti o dotáciu p. Z. Ludvigovej na prevádzkovanie turistického vláčika v meste 

3. Stanovisko k zmene názvu projektu: „Oslavy futbalu a športových aktivít v Opatovej“ 

4. Novelizácia VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Mesta Trenčín 

5. Stanovisko k Návrhu na zápis do kroniky Mesta Trenčín za rok 2020 

6. Rôzne 

Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík, M. Trepáč, P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 

 
 
 
Bod 2) Stanovisko k žiadosti o dotáciu p. Zuzany Ludvigovej na prevádzkovanie 

turistického vláčika v meste 

p. Sedláčková - Ide o turistický vláčik, ktorý chce pani Zuzana Ludvigová prevádzkovať tak, aby bolo 

dostupné južné opevnenie hradu, ale mal by premávať aj v meste Trenčín. Hlavným cieľom je zvýšiť 

dostupnosť hradu aj pre zdravotne znevýhodnené skupiny ľudí a rodičov s malými deťmi. V tom 

materiáli môžete nájsť aj vizuál tohto vláčika. My sme dostali informáciu, že v prvých mesiacoch bude 

premávať prenajatý červeno – žltý vláčik. V ďalšom období by už mal premávať vo farbách mesta, to 

znamená, že bude červeno – biely. Takisto je tam aj materiál o vedení trasy. V projekte sú navrhnuté 

trasy, aby boli dostupné hlavné atraktivity mesta, sú tam navrhnuté zastávky trasy A a trasy B. Pani 

Ludvigová, ktorá je konateľkou spoločnosti CoMa Consulting, s.r.o., uvádza aj zámer, koho chcú týmto 

projektom osloviť, ktoré cieľové skupiny. Finančné zabezpečenie projektu bude v réžii spoločnosti Coma 

Consulting, s.r.o., uvádza aj isté riziká tohto projektu. Takisto predstavuje spoločnosť, ktorá by mala 

tento vláčik konzultovať. Pani Vaššová z kancelárie primátora nám zaslala tento projekt s tým, že 

požiadala KKaCR o stanovisko k udeleniu dotácie, ktorou by bol podporený štart a rozbeh tohto 

turistického vláčika.  

 
p. Vaňo – Po technických problémoch sa opätovne pripojil na online komisiu. 
 
p. Trepáč – Podľa mňa je to veľmi pekný zámer a môže to byť prínosom pre cestovný ruch v meste. 

Vítam to, lebo takmer za 2,5 roka je to pravdepodobne jediný bod v KKaCR, ktorý sa týka cestovného 
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ruchu. Je to vytýkané aj verejnosťou, že naša komisia sa volá KKaCR a cestovnému ruchu sa vôbec 

nevenuje. 

 

p. Bystrický –  Pýta sa garantky p. Sedláčkovej, z akého rozpočtu by šla táto dotácia? Nepôjde to 
z grantového programu kultúry? 
 
p. Sedláčková – Správne hovoríte, nepôjde to z grantového programu kultúry. 

p. Petrík - Navrhuje, aby sa pristúpilo k hlasovaniu, ak už nemá nikto z prítomných ďalšie otázky 
a návrhy. 
 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča exekutíve mesta uzatvoriť zmluvu na prevádzku 
turistického vláčika v meste Trenčín. 

 

Hlasovanie: ZA:  5 (M. Petrík, M. Trepáč, P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  NEHLASOVAL:1 (T. Vaňo)  
 

Uznesenie 2: 

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča exekutíve mesta uzatvoriť zmluvu a poskytnúť 
dotáciu vo výške 3 000 eur na prevádzku turistického vláčika v meste Trenčín. 

 

Hlasovanie: ZA:  6 (T. Vaňo, M. Trepáč, P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková,  
    M. Petrík) 

          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 
 

 

Bod 3) Stanovisko k zmene názvu projektu: „Oslavy futbalu a športových aktivít 

v Opatovej“ 

p. Sedláčková – V stredu 14. apríla 2021 nám bola doručená žiadosť o zmenu názvu projektu, ktorý 

bol predložený do dotačného kola. Pôvodný názov projektu znel: „Oslavy futbalu a športových aktivít 

v Opatovej“. Nový názov projektu znie: „Kultúrne oslavy k 70. výročiu založenia TFK OPATOVÁ“. Pán 

Horný v e-maile píše, že do osláv zahrnuli aj kultúrny program, vystúpenie harmonikárov a iné kultúrne 

aktivity. Ďalej dodáva, že ostatné činnosti projektu ostávajú nezmenené. Keďže tento projekt už prešiel 

komisiou, ak by ste o tomto bode hlasovali, odporúčam, aby ste v uznesení uviedli, že KKaCR  odporúča 

a prijíma zmenu názvu projektu na: „Kultúrne oslavy k 70. výročiu založenia TFK OPATOVÁ“. 

p. Bobošík – Pýta sa, či sa o jedná o projekt varenia gulášu na futbale, ktorý navrhol stiahnuť z dotačnej 

schémy. 

p. Bystrický – Pýta sa garantky p. Sedláčkovej, resp. je to otázka aj na právne oddelenie, či má KKaCR 

v kompetencii právo meniť názov projektu, na ktorý už boli odhlasované ale zatiaľ neudelené dotácie? 

Neriešia sa takéto veci dodatkom k zmluve? Aby sme si na seba nebrali kompetenciu, ktorá nám 

neprináleží ale prináleží exekutíve, alebo právnemu oddeleniu Mesta Trenčín. 
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p. Sedláčková – Môžeme to preveriť s právnym oddelením. Nazdávam sa, že v prípade, ak nie je 

podpísané rozhodnutie primátora, by sa dala urobiť táto zmena, ale preveríme to na právnom útvare 

a presunieme tento bod na ďalšiu komisiu. 

p. Bystrický – Navrhuje, aby sa hlasovalo a vyjadrilo o tomto bode až po rozhodnutí pána primátora. 

p. Trepáč – Nevidí dôvod, aby sa členovia komisie nevyjadrili a nepodporili takúto formálnu vec, akou 

je napríklad zmena účelu dotácie, alebo zmena názvu projektu.  

p. Petrík – Prízvukuje, že KKaCR má len odporúčací charakter. Nič tým nepokazíme, ak odporučíme 

zmenu názvu projektu. Naťahovanie, či bude zmena úspešná, alebo neúspešná, mi v tomto prípadne 

nepríde rozumné a ani logické. Zmenou názvu nemeníme charakter podujatia, a ani to, či sa primátor 

pod ňu podpíše alebo nepodpíše. 

p. Petrík - Dáva hlasovať za návrh uznesenia p. Bystrického:  

Uznesenie 3: 

Návrh, aby sa Komisia kultúry a cestovného ruchu zaoberala touto žiadosťou až po rozhodnutí 

a stanovisku primátora a právneho oddelenia Mesta Trenčín. 

Hlasovanie: ZA:  3 (P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  3 (M. Petrík, M. Trepáč, T. Vaňo) 
 
p. Petrík – Oznamuje, že tento návrh uznesenia nebol prijatý. Dáva hlasovať za návrh p. Sedláčkovej: 

Uznesenie 4: 

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča prijať zmenu názvu projektu z: „Oslavy futbalu 

a športových aktivít v Opatovej“, na nový názov: „Kultúrne oslavy k 70. výročiu založenia TFK 

OPATOVÁ“. 

Hlasovanie: ZA:  3 (T. Vaňo, M. Petrík, M. Trepáč) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  3 (P. Bobošík, K. Bystrický, B. Petríková) 
 

p. Petrík – Oznamuje, že ani tento návrh uznesenia nebol prijatý. 

 
 

Bod 4) Novelizácia VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 

p. Sedláčková – Pri návrhu novelizácie sme vychádzali z toho, že v meste pribudol nový kultúrny 

priestor, ktorým je Átrium pod mestskou vežou, kde sa nachádza pódium určené na kultúrne podujatia 

a odbudlo kino Hviezda, ktoré je momentálne v rekonštrukcii. K tomu pribudli rôzne drobnosti, ktoré sa 

v tomto VZN aktualizujú. Jednou z nich je aj zmena názvu Centra seniorov na Osvienčimskej ulici č. 3, 

ktoré sa už dávnejšie zmenilo na Denné centrum Sihoť. V cenníku krátkodobého a jednorazového 

prenájmu vypadla tabuľka č. 1, ktorá sa týkala prenájmu v kine Hviezda. V tabuľke č. 2 sa premenováva 

iba názov cenníka na: „Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v Dennom centre 

Sihoť“, ceny sa nemenia. V ďalšej tabuľke č. 3 s názvom: „Cenník krátkodobých a jednorazových 

prenájmov priestorov v KS Kubrica, KS Záblatie, pódia na Mierovom námestí a pódia v Átriu pod vežou 

na Sládkovičovej ulici“ zostáva naďalej nulový prenájom priestorov pódií na Mierovom námestí a Átriu 

pod vežou na kultúrne podujatia a nekomerčné účely. Inkasovať sa bude iba za prenájom pódií na 
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komerčné účely a pre politické strany a hnutia. Cenník za prenájom priestorov v KS Kubrica a KS 

Záblatie zostáva nezmenený. Aj ďalšia tabuľka č. 4 „Materiálno-technického vybavenia“ sa 

aktualizovala. Z cenníka vypadol stan biely, pivné sety, drevené lavičky, drevené a plastové stoličky 

a obrusy. Na požičanie zostávajú kovové zábrany a biele plastové stoličky. V tabuľke č. 5: „Cenník 

hlásenia v rozhlase“ sa nič nemení a tabuľka č. 6: „Cenník ozvučenia“ vypadáva, pretože nie je reálne, 

aby zvukári vykrývali cudzie podujatia. Ďalej sa v novelizácii VZN udiali len administratívne zmeny. 

U pomocných priestorov v kine Hviezda došlo k zrušeniu ich prenájmu. Po zrekonštruovaní kina 

Hviezda sa bude určite aktualizovať aj VZN a bude novelizovaný aj cenník prenájmov. 

p. Trepáč – Chcem sa spýtať p. Sedláčkovej na cenník hlásenia v rozhlase a na cenník prenájmu pódií 

na Mierovom námestí a v Átriu pod mestskou vežou. Prečo je u hlásenia v rozhlase taký veľký rozdiel 

v cene, napríklad u komerčného hlásenia 2 € / jedno vyhlásenie a pre politické strany a hnutia 20 €  / 

jedno vyhlásenie? Ale pri prenájme veľkého pódia na námestí na komerčné účely je cena 100 € / hodina 

a pre politické strany a hnutia 120 € / hodina, kde je rozdiel len 20 €. Aká bola metodika tvorby cien? 

p. Sedláčková – Odpovedá, že politiku tvorby cien negeneroval Útvar kultúrno-informačných služieb, 

ale bola zdedená v predchádzajúcom VZN. Predpokladá, že jej cieľom bolo limitovať hlásenia 

mestských rozhlasov pre politické strany a hnutia. Nekomerčné hlásenia a takisto prenájom pódií pre 

kultúrne podujatia a nekomerčné účely zostávajú zdarma. 

p. Trepáč – Ale ak chceme dávať prirážku pre politické strany, tak by to malo byť aj pri ostatných 

prenájmoch, či už na pódiách alebo v priestoroch Denného centra Sihoť. 

p. Sedláčková – Čo by ste navrhovali? 

p. Trepáč – Neprišlo mi to logické, že za jedno vyhlásenie v rozhlase je taká obrovská prirážka pre 

politické strany, ale pri prenájme priestorov tam nie je takmer žiadny rozdiel.  

p. Petrík – Martin, veď konkrétne navrhni, čo chceš povedať. Chceš zvýšiť ceny za prenájom priestorov 

alebo znížiť? Ak chceš zmenu, tak povedz akú. 

p. Sedláčková – Ceny v priestoroch Denného centra Sihoť tvorilo oddelenie pod vedením Patrika 

Čecha. Dodatočne Vám však vieme sprostredkovať odpoveď. 

p. Trepáč – Dodatočne teda poprosím o sprostredkovanie odpovede. Nepripadá mi to spravodlivé, keď 

vyhlásenie v rozhlase je tak extrémne drahé. Požiadam o prehodnotenie prenájmu pódií pre politické 

strany, nejak relevantne vyrovnať ceny prenájmov. Buď teda zvýšiť nájom tak, ako je to s rozhlasom, 

alebo znížiť cenu za vyhlásenie o polovicu pre politické strany. Čo sa týka prenájmu pódií v meste, 

dávam teraz návrh, poviem príklad, teraz fabulujem – možno 200 € / za hodinu pre politické strany. Aby 

tam bol rozdiel, keď už chce dávať mesto prirážku pre politické strany. 

p. Petrík – Martin, poprosím ťa, zoštylizuj tvoj návrh presne, ale povedz presne, kde chceš v nájme 

ubrať, kde chceš zvýšiť, aby bol tvoj návrh jasný a zrozumiteľný. 

p. Trepáč – Neviem, nemusí to byť ani uznesenie, môže to byť len požiadavka za mňa, môj postreh. 

Kľudne to môže byť aj uznesenie, ak ostatní súhlasia. Moja prvá požiadavka – aby boli odpovede, na 

to, čo som sa pýtal. A čo sa týka návrhu, tak žiadam prehodnotiť tieto nastavené ceny nájmov pre 

komerčné akcie. Žiadam zvýšiť ceny prenájmov pódií pre politické strany na dvojnásobok, teda na 200 

€/ hodina a znížiť cenu za 1 vyhlásenie v rozhlase na 10 €. 

p. Petrík – Mne osobne sa nepáči, aby v Opatovej a v Záblatí bola vo verejnom rozhlase nejaká forma 

reklamy politických strán. Ja navrhujem, aby bola cena za prenájom pódií pre politické strany za 400 € 

/ hodina, a jedno vyhlásenie vo verejnom rozhlase bolo spoplatnené za 50 €. 

p. Sedláčková – Chcete tieto vaše poznámky dať ako pozmeňovacie návrhy? 
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p. Petrík – Áno. 

p. Trepáč – Ja to chcem skôr ako môj postreh. Lebo naozaj, súhlasím, ak bude prenájom pódia pre 

politické strany za 1000 € / hodina, tak nech je 1000 €. Nech tam je nejaký rozdiel, medzi komerčným 

prenájmom a prenájmom pre politické strany, nielen 20 €. Ale pri rozhlase, či to bude 50 €, alebo 5 €, 

tak mi to je úprimne jedno, ale ten pomer tam nie je dobrý. 

p. Petrík – Martin, prepáč, že ti do toho vstúpim, ale si si vedomý, že o postrehu sa nedá hlasovať? 

p. Trepáč – Myslel som to tak, že to dám ako požiadavku. 

p. Bobošík – Ja som za to, aby kolega Trepáč jasne naformuloval, či dáva pozmeňovací návrh, alebo 

nedáva pozmeňovací návrh. V opačnom prípade poďme hlasovať a on nech sa vyjadrí, či hlasuje za, 

proti, alebo sa zdrží. 

p. Sedláčková – Ak bude pán Trepáč podávať pozmeňovací návrh, poprosím, aby tam naformuloval aj 

Denné centrum Sihoť. Bude treba prijať celistvé odporúčania pre pódiá, rozhlas a aj Denné centrum 

Sihoť. 

p. Trepáč – Žiadam teda zvýšiť prenájom pre pódiá na 200 € / hodina pre politické strany, prenájom 

priestorov v Dennom centre Sihoť pre politické strany na dvojnásobok navrhnutej ceny. 

p. Petrík – Zhrniem to, aby to bolo pre všetkých jasné. Žiadaš zvýšiť všetky navrhnuté ceny pre politické 

strany vo VZN o 100 percent? Tak tomu mám rozumieť? Snažím sa upratať to, čo ty nevieš jasne 

naformulovať. 

p. Trepáč – Áno, Denné centrum Sihoť a prenájom pódiá na námestí a v Átriu. 

p. Petrík – A rozhlas nechceš zvýšiť? 

p. Trepáč – Rozhlas nie, rozhlas je už zvýšený o 1000 percent pre politické strany oproti ostatným. Tam 

to podľa mňa nemá zmysel zvyšovať.  

p. Sedláčková – Pre istotu to zhrniem, že v tabuľke č. 2 „Cenník krátkodobých a jednorazových 

prenájmov priestorov v Dennom centre Sihoť“ KKaCR odporúča zvýšiť prenájom pre politické strany 

a hnutia na dvojnásobok. To znamená, že cena prenájmu klubovne bude zvýšená na 30 € / hod., 

telocvične 10 € / hod., učebne a učebne PC na 6 € / hod., kuchynky 30 € / deň a ozvučenia 12 € / hod. 

V tabuľke č. 3 „Cenník krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v KS Kubrica, KS Záblatie, 

pódia na Mierovom námestí a pódia v Átriu pod vežou na Sládkovičovej ulici“ bude zvýšený prenájom 

pódií na Mierovom námestí a v Átriu pod vežou na Sládkovičovej ulici pre politické strany a hnutia na 

200 € / hod. Cenník za jedno vyhlásenie v rozhlase sa nemení. 

p. Trepáč – Áno, presne tak.  

p. Bobošík – Ospravedlnil sa, a odpojil sa z online komisie. 

p. Vaňo – Opustil konverzáciu zrejme pre technické problémy. 

p. Bystrický – Pýta sa garantky komisie, či tento materiál prešiel Finančnou a majetkovou komisiou? 

p. Sedláčková – Odpovedá, že zatiaľ nie, pretože ich komisia zasadá až na budúci týždeň. 

p. Bystrický – Myslím si, že akákoľvek cenotvorba zo strany samosprávy je tak citlivá vec, že si 

vyžaduje široký politický konsenzus. Navrhujem preto takéto uznesenie: Komisia kultúry a cestovného 

ruchu odporúča zaujať stanovisko až po prerokovaní na Finančnej a majetkovej komisii. 

p. Sedláčková – Upozorňuje, že ďalšie zasadnutie KKaCR sa uskutoční až deň pred zastupiteľstvom. 
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p. Petrík – Ďakuje za poznámku a tiež si myslí, že by sa mali vyjadriť dnes a nečakať na Finančnú 

a majetkovú komisiu. Dáva hlasovať o návrhu p. Trepáča: 

Uznesenie 5: 

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča v tabuľke č. 2 „Cenník krátkodobých a 

jednorazových prenájmov priestorov v Dennom centre Sihoť“ zvýšiť prenájom pre politické 

strany a hnutia. Cena za prenájom klubovne bude 30 € / hod., telocvične 10 € / hod., učebne 6 € 

/ hod., učebne PC 6 € / hod., kuchynky 30 € / deň a ozvučenia 12 € / hod. V tabuľke č. 3 „Cenník 

krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v KS Kubrica, KS Záblatie, pódia na 

Mierovom námestí a pódia v Átriu pod vežou na Sládkovičovej ulici“ zvýšiť prenájom pódií na 

Mierovom námestí a v Átriu pod vežou na Sládkovičovej ulici pre politické strany a hnutia na 200 

€ / hod.  

p. Petrík – Upozorňuje, že hlasovanie nemôže prebehnúť, nakoľko p. Bystrický má zrejme technické 

problémy s pripojením a komisia tým pádom nie je uznášania schopná. Vyhlasuje 5 minútovú prestávku 

a posnaží sa telefonicky spojiť s p. Vaňom a p. Bystrickým. 

Medzitým sa prerušilo spojenie aj s p. Trepáčom. Pánovi Bystrickému sa už nepodarilo pripojiť 

a prostredníctvom SMS oznámil, že má problémy s pripojením. Opätovne sa podarilo pripojiť p. 

Trepáčovi a p. Vaňovi a komisia je opäť uznášaniaschopná. 

Hlasovanie: ZA:  4 (B. Petríková, T. Vaňo, M. Petrík, M. Trepáč) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 
 
p. Petrík – Dáva hlasovať o návrhu ako celku: 
 

Uznesenie 6: 

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča prijať návrh novelizácie, ktorou sa mení a dopĺňa 
VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín. 

 
Hlasovanie: ZA:  4 (B. Petríková, T. Vaňo, M. Petrík, M. Trepáč) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 

 

Bod 5) Stanovisko k Návrhu na zápis do kroniky Mesta Trenčín za rok 2020 

p. Sedláčková – Bol vám zaslaný zápis, ktorý by mal byť zapísaný v kronike Mesta Trenčín za rok 

2020. Je oddelená textová a obrázková časť. Pán kronikár vám predkladá textovú časť, a ak máte 

nejaké pripomienky, je ich možné doplniť. Podmienkou zápisu je prerokovanie na KKaCR. 

 
p. Trepáč – V zápise je uvedené podujatie „Deň rodiny“, ktoré je zahrnuté do oblasti Cirkev. Riešil som 

to s niektorými poslancami a poslankyňami, ktorí neboli s tým úplne stotožnení. Požiadal by som, aby 

toto podujatie bolo presunuté do oblasti Kultúry a neostalo v Cirkvi. Toto podujatie nie je cirkevné, ale 

pre širokú verejnosť.  

 
p. Sedláčková – Podujatie „Deň rodiny“ sa nachádza na strane 1071 v položke Cirkevný život. A vy 

žiadate presunúť toto podujatie kam? 

 
p. Trepáč – Do položky Kultúra a umenie. 
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p. Sedláčková – Vy odporúčate, aby: „V nedeľu 2. augusta 2020 sa v trenčianskom parku uskutočnil 

piknik, ktorým účastníci oslávili Deň rodiny“ sa presunul do položky Kultúra a umenie, na stranu 1056. 

 
p. Trepáč – Áno. 

 

Uznesenie 7: 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie návrh na vykonanie zápisu do kroniky 

Mesta Trenčín za rok 2020. 

 

Hlasovanie: ZA:  4 (B. Petríková, T. Vaňo, M. Petrík, M. Trepáč) 
          PROTI:  0 
  ZDRŽAL SA:  0 

 
 
Bod 6) Rôzne 

 
p. Petrík – Poprosím garantku p. Sedláčkovú, aby so zvýšeným zreteľom doručila zápisnicu pánovi 

kronikárovi a upozornila ho na poznámku p. Trepáča. 

 
p. Sedláčková – Súhlasí. 

 
p. Trepáč – Chcem poprosiť, aby sme zjednotili jedno o pravidlo, ktorým sme si stanovili, že sa budeme 

vyjadrovať k zápisnici. My sme stanovili, že do 3 dní sa vyjadríme k zápisnici. Ja som predpokladal, že 

do 3 pracovných dní, prišlo mi to logické. Ale zo strany garantiek to bolo pochopené, že sú to 3 dni (t.j. 

72 hodín), kde sa rátajú aj štátne sviatky. Došlo k nedorozumeniu, keď som sa vyjadril k zápisnici po 

Veľkej Noci, ony to brali, že už je to po termíne. Chcem, aby sme si to tu ujasnili, že sú to 3 pracovné 

dni, aby nedošlo k nedorozumeniam aj do budúcna. Pokiaľ nebude schválený iný rokovací poriadok.  

 
p. Petrík – Pokiaľ si ja pamätám, bolo určených 72 hodín. Neboli tam schválené 3 pracovné dni, ale 

bolo tam hovorené o 72 hodinách. Ja trvám na tom, aby to bolo 72 hodín. 

 
p. Sedláčková – My sme o tomto diskutovali aj s p. prednostom a vedúcou právneho oddelenia p. 

Mrázovou. Pani Mrázová navrhla presné pravidlá, ako by sa mohlo postupovať pri odsúhlasovaní týchto 

zápisníc. 

 
p. Petrík – Poprosím p. Sedláčkovú o zaslanie týchto pravidiel všetkým členom komisie na e-mail, 

a prosím, zaraďte tento bod na ďalšiu KKaCR, kde sa s ním podrobne oboznámime, vyslovíme 

pripomienky a vyjadríme sa k nemu. 

 
p. Sedláčková – Súhlasí. 

 
p. Petrík – Ukončuje bod Rôzne a zároveň celú KKaCR, ďakuje za účasť všetkým prítomným. 

 
Zapísala: Mgr. Zuzana Fuziková 

 
V Trenčíne, dňa 23.04.2021 

 

 

 

_________________________ 

Bc. Tomáš Vaňo 
predseda KKaCR 


