
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 11.3.2015 

 

Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Bc. Martin Královič, Bc. Pavol Nižnánsky, Bc. Šimon 

Štefunko, MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Daniel Kravec, Ing. Zuzana Dohnalová, Mgr. 

Miroslava Hlinčíková, PhD., Mgr. Michal Klembara 

Sekretár: Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD. 

Ďalší prítomní: Mgr. Dáša Baďurová (účasť na bodoch programu č. 1 a 2) 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Poučenie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

3. Predstavenie činnosti referátu kultúry 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Predsedníčka komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy (ďalej len „komisia“) 

V. Virágová privítala členov komisie a navrhla schválenie programu rokovania komisie. 

 

Hlasovanie o návrhu programu rokovania: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X        

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko    Neprítomný na hlasovaní 

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Pracovníčka odboru organizačného a vnútornej správy na Mestskom úrade v Trnave (ďalej 

len „MsÚ Trnava“) D. Baďurová informovala prítomných o zásadách ochrany osobných 

údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 

 

K bodu č. 3: 

Sekretár komisie M. Žitňanský prezentoval prítomným činnosť referátu kultúry MsÚ Trnava 

a zabezpečovanie prípravy a obstarávania kultúrnych a spoločenských podujatí úsekom 

kultúry Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) 

v zmysle príkaznej zmluvy medzi mestom a SKaŠZ. M. Žitňanský následne informoval 

členov komisie o metodike poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy v zmysle platných 

právnych predpisov. 

 

K bodu č. 4: 

Komisia opätovne hlasovala o návrhu rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený na zasadnutí 

komisie dňa 14.1.2015, s prihliadnutím na skutočnosť, že členovia – neposlanci boli zvolení 

do komisie poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy na zasadnutí dňa 17.2.2015 

a z tohto dôvodu nemali možnosť hlasovať o predloženom návrhu na predchádzajúcom 

rokovaní komisie. 



Š. Štefunko pri tejto príležitosti uviedol, že trvá na tom, aby zasadnutia komisie boli verejné 

a nesúhlasí s tým, aby komisia vyhlasovala rokovania za neverejné v zmysle čl. III ods. 3 

rokovacieho poriadku. 

 

Hlasovanie o návrhu rokovacieho poriadku komisie: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X        

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko  X  Nesúhlasí s čl. III ods. 3 
rokovacieho poriadku 

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh rokovacieho poriadku. 

 

M. Žitňanský odovzdal členom komisie kópie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Trnavy na 

rok 2015 v rámci oblasti Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity. Členovia komisie si 

za účelom objektívneho rozhodovania pri posudzovaní jednotlivých projektov vyžiadali od 

sekretára komisie zoznam dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Trnavy v rokoch 2010-2014 

v elektronickej podobe. M. Žitňanský sa v nadväznosti na prerokovávané dokumenty zmienil 

o skutočnosti, že divadelný súbor DISK Trnava oslavuje v roku 2015 okrúhle výročie – 60 

rokov nepretržitej činnosti. 

 

Členovia komisie v priebehu rokovania prejavili záujem o informácie, ktoré sa týkajú 

dodržiavania nočného pokoja počas kultúrnych podujatí na území mesta. Sekretár komisie M. 

Žitňanský uviedol, že záležitosti súvisiace s rušením nočného pokoja upravuje VZN mesta 

Trnavy č. 134, zároveň však pripustil, že mesto nie je orgánom verejného zdravia 

oprávneným vykonávať kontroly hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí. 

 

Komisia sa dohodla na termíne ďalšieho stretnutia, ktoré sa má uskutočniť dňa 16.3.2015 

a v súlade s rokovacím poriadkom komisie bude vyhlásené za neverejné. 

 

K bodu č. 5: 

V. Virágová poďakovala prítomným za aktívnu spoluprácu a ukončila rokovanie. 

 

 

Zapísal: M. Žitňanský, sekretár komisie 

 

 

Za správnosť: V. Virágová, predsedníčka komisie 


