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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 27.07.2021 o 16:00 hod. vo Veľkej 
zasadačke na I. poschodí MsÚ, Mierové námestie 2, Trenčín 

 

Prítomní:  

 

1. Bc. Tomáš Vaňo (predseda) 

2. Mgr. Martin Petrík (člen) 

3. Martin Trepáč (člen) 

4. Mgr. Vladimír Ondrovič (člen) 

 

Neprítomní: 

 

5. Mgr. Art. Barbora Petríková (člen) - ospravedlnená 

6. Mgr. Kamil Bystrický (člen) - ospravedlnený 

7. Pavol Bobošík (člen) - neospravedlnený 

 

 

Garanti: 

 

8. Ing. Janka Sedláčková 

9. Mgr. Zuzana Fuziková 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Harmonogram nácvikov v Kultúrnom stredisku Opatová – doplnenie k 13.7.2021 

3. Rôzne 

 

 

Bod 1) Otvorenie 

 

p. Vaňo – Predseda komisie otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných. Informoval, že na 

zasadnutí sú z radov poslancov a odborníkov prítomní: p. Vaňo, p. Petrík, p. Ondrovič a p. Trepáč. Zo 

zasadnutia sa ospravedlnila p. Petríková a p. Bystrický. Pán Bobošík nebol prítomný a ani sa včas 

neospravedlnil. Skonštatoval, že vzhľadom na prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov je komisia 

uznášaniaschopná.  

 

Bod 2) Harmonogram nácvikov v Kultúrnom stredisku Opatová – doplnenie k 13.7.2021 

p. Vaňo – Jediný bod dnešného zasadnutia komisie sa týka harmonogramu nácvikov v KS Opatová.  

p. Sedláčková – Nastavil sa nový mechanizmus, ako budú odsúhlasované pravidelné nácviky. 

V minulej komisii KaCR a aj na májovom alebo júnovom VMČ Sever sme predkladali žiadosti tých 

súborov, ktoré tam chcú nacvičovať. Boli tam odsúhlasené nácviky aj komisiou a aj VMČ Sever. Teraz 
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predkladáme doplnkové hodiny nácvikov, pretože niektoré súbory požiadali o doplnkové rozšírenie 

hodín a pribudol tam aj nový nájomca: p. Erika Chropeň Turzová – JOGA. To znamená, že materiál, 

ktorý predkladáme dnes sú buď dodatky k zmluvám, alebo ďalšie, ktoré dopĺňajú harmonogram 

nácvikov. Konkrétne: 

1. FS Čákovec – žiadajú k existujúcej zmluve pridať nasledovné časy pravidelných nácvikov: 

• v utorok 17:00 – 18:00 a 19:00 – 20:00  

• v nedeľu 19:00 – 20:00 

 

2. Opatovanka – žiadajú k existujúcej zmluve pridať nasledovný čas pravidelných nácvikov:  

• vo štvrtok 20:00 – 21:00 

 

3. Opatovskí harmonikári – žiadajú k existujúcej zmluve pridať nasledovný čas pravidelných 

nácvikov: 

• v sobotu 20:00 – 21:00 

 

4. Erika Chropeň Turzová – JOGA – nový nájomca, žiada o prenájom pre pravidelné nácviky: 

• v piatok 18:00 – 19:00 

 

Doplňujúca informácia: o prenájom priestorov hlavnej divadelnej sály v KS Opatová na pravidelné 

nácviky požiadalo aj Divadlo 21 Opatová – Trenčín. Aktuálne platná smernica primátora, ktorou sa 

stanovujú práva a povinnosti správcu KS Opatová, podmieňuje uzatvorenie zmluvy o krátkodobom 

prenájme v KS Opatová súhlasmi VMČ Sever a zároveň Komisie kultúry a CR. VMČ Sever na svojom 

zasadnutí 1.7.2021 odporučil, aby správca KS Opatová uzatvoril nájomné zmluvy a dodatky 

k nájomným zmluvám s FS Čákovec, Opatovanka, Opatovskí harmonikári a Erika Chropeň 

Turzová – JOGA. Avšak v prípade Divadla 21 Opatová – Trenčín sa zdržal a neodporučil uzatvorenie 

zmluvy s týmto subjektom, materiál do Komisie KaCR už nepredkladáme. 

p. Vaňo – Chcem sa spýtať, či tieto súbory majú stanovený presný deň a čas, kedy môžu nacvičovať? 

p. Sedláčková – Presne tak. 

p. Vaňo – A keď niekomu ten čas nevyhovuje a chce si ho zmeniť, je tam nejaký problém? 

p. Sedláčková – Myslím si, že ani jeden súbor nemení deň pravidelného nácviku a čas z jedného dňa 

na druhý. Aj v predošlom harmonograme mali odsúhlasené nácviky na isté dni a hodiny. Pokiaľ ide 

o pravidelné nácviky, tak to majú odsúhlasené a ak by chceli nejaké hodiny extra, treba vypracovať 

dodatok k zmluve. Tu teraz hovoríme o pravidelných nácvikoch, netýka sa to jednorazových prenájmov. 

Jednorazové prenájmy v KS Opatová fungujú naďalej tak, ako doteraz. 

 

Uznesenie 1: 

Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča správcovi kultúrneho strediska Opatová uzatvoriť 

zmluvu o krátkodobom nájme nasledovným súborom: 

1. FS Čákovec 

2. Opatovanka 

3. Opatovskí harmonikári 

4. Erika Chropeň Turzová - JOGA 

 

Hlasovanie: ZA:  4 (M. Petrík, V. Ondrovič, M. Trepáč, T. Vaňo) 

          PROTI:  0 

  ZDRŽAL SA:  0 
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Bod 3) Rôzne 

p. Trepáč – Po prvé, poprosím uviesť požiadavky do zápisnice:  

1.) Žiadam o doplnenie oficiálnej otázky / požiadavky ohľadne kroniky. 

Žiadam o premiestnenie podujatia „Deň rodiny“ v kronike na strane 1071 v oblasti Cirkev do 

oblasti Kultúra a umenia. Upozorňujem, že nejde o cirkevné podujatie. Podujatie je určené pre 

širokú verejnosť, pre rodiny, deti, mládež z Trenčína a celého regiónu bez ohľadu na 

náboženské vyznanie. Pripomienku dávam aj od verejnosti a kolegov poslancov. Jediné, čo to 

má s cirkvou je to, že vzhľadom na miesto akcie - mestský park, bola pred začiatkom podujatia 

svätá omša priamo na mieste.   

2.) Požiadavka na cenotvorbu prenájmov pre politické strany.  

Aká je metodika generovania cien pre politické strany zo strany mesta? Chce mesto jednotne 

dávať všetky priestory pre politické strany drahšie? Je rozdiel prenájmu pre politickú stranu 

priestorov napr. na Sihoti a v centre mesta? 

3.) Žiadam poslať návrh zmluvy na krátkodobý prenájom priestorov v KS Opatová s odpoveďami: 

Ako budú zabezpečované jednorazové prenájmy po administratívnej stránke v KS Opatová? 

Akým spôsobom sa bude riešiť prenájom pri výskyte mimoriadneho prenájmu / zmena prenájmu 

času priestorov KS (napr. pridanie jednej hodiny, presunutie nácviku alebo mimoriadny 

prenájom na viaceré dni)?   

4.) Vzhľadom na to, že pri podávaní žiadosti do grantového kola dochádza k situáciám, kedy 

žiadatelia podajú svoje projekty na inú komisiu, kam ich projektový zámer nepatrí, žiadam, aby 

v rámci grantového kola fungoval tzv. "prvotný filter", tzn., aby všetci garanti pre dotácie pri 

prijímaní žiadostí o dotácie žiadateľov usmernili, a v prípade, že predmetná žiadosť na ich útvar 

nepatrí, aby odporučili žiadateľa na príslušný útvar, ak je žiadosť podaná v predstihu. 

 

p. Trepáč – Po druhé, teraz sú otvorené rokovacie poriadky komisií a VMČ. My sme sa dohodli, že 

budeme predkladať spoločne naše návrhy ako celok a nie jednotlivo do každej komisie a VMČ. Napriek 

tomu si dovolím povedať, že s jednou vecou nesúhlasím. Do návrhu bola dodaná jedna vec, že 

požiadavky nebudú môcť byť predložené dodatočne po komisii v lehote 1 - 2 dni alebo naopak pred 

komisiou písomne. S týmto nesúhlasím a odôvodnenie napíšem ešte presne mailom. 

  

Vyjadrenie p. Trepáča zaslané mailom 29.7.2021: „Nesúhlasím s novým návrhom rokovacích 

poriadkov komisií a VMČ, konkrétne s jednou časťou, ktorá bola dodatočne poslaná a podľa ktorej by 

sme nemohli posielať požiadavky písomne. Doteraz to fungovalo bez problémov. Podľa tohto návrhu 

môžem priniesť na najbližšie zasadnutie napríklad 10 A4 požiadaviek s rozsiahlym materiálom a 

fotodokumentáciou a garant by to musel na zasadnutí všetko spísať a trvalo by to napríklad hodinu a 

viac? Resp. poslanci by som to museli všetko prečítať, niekde si to vytlačiť a garant by to musel spísať 

priamo na zasadnutí. Už teraz máme na riadnych zasadnutiach VMČ veľa pripomienok od občanov, že 

prišli sem riešiť ich požiadavky a ich nezaujíma naše vyjadrenie k majetkovým prevodom a iným 

žiadostiam, ktoré trvá niekedy hodinu a viac. Teraz keby sa hneď na začiatku prihlásia s rozsiahlymi 

požiadavkami ešte aj poslanci, trvalo by to možno ďalšie dve hodiny navyše a mali by sme na to právo. 

Pre mňa je prvoradé si tam vypočuť všetkých ľudí a nie venovať väčšiu časť spisovaním požiadaviek od 

poslancov, ktoré vieme vyriešiť jednoduchšie a iným spôsobom. Pre garanta a pre poslancov je 

najjednoduchšie poslať celý materiál písomne mailom, garant to skopíruje, odošle do kancelárie 

prednostu a nemusíme sa ani vyjadrovať, prečo je znenie požiadavky preformulované. Takto to bez 

akýchkoľvek problémov funguje na našom VMČ Sever, na ďalších VMČ alebo komisiách.  Podľa môjho 

názoru to fungovalo dobre a má to zmysel, logiku. Jedine kde som zaznamenal problém bola naša 

KKaCR ešte v minulom roku. Na základe aj mojich pripomienok sme sa to snažili riešiť. Dokonca aj 

občania na naše VMČ posielali požiadavky s materiálom mailom poslancom a garantke.  

Navrhujem upraviť znenie, ktoré by sa týkalo spracovania požiadaviek z VMČ a komisie. 



 
4 

 

Poslanci majú právo poslať k danému zasadnutiu VMČ alebo komisie písomne požiadavky garantovi 

maximálne do 3 pracovných dní, ktoré budú riadne vybavené podľa súčasných pravidiel bez 

akýchkoľvek obštrukcií a bez akýchkoľvek vstupov garanta komisie alebo VMČ. Znovu musím 

pripomenúť, že to celé sa týka orgánov MsZ - poslancov a nie garantov, teda podľa môjho názoru garant 

nemá prečo vstupovať do nášho orgánu takýmto spôsobom.“ 

p. Vaňo - Ukončuje bod Rôzne a zároveň celú KKaCR.  Ďakuje za účasť všetkým prítomným a teší sa 

na ďalšie stretnutie na konci leta. Ak by bolo potrebné, stretneme sa v auguste, inak v septembri.   

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Fuziková 

 

 

V Trenčíne, dňa 3.8.2021 

 

 

 

 

____________________________ 

Bc. Tomáš Vaňo 

predseda KKaCR 

 


