
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 14.1.2015 
 
Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Bc. Martin Královič, Bc. Pavol Nižnánsky, Bc. Šimon Štefunko, 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH 

Sekretár: Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD. 

Ďalší prítomní: Mgr. Ružena Maková (účasť na bodoch programu č. 1 a 2) 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Predstavenie činnosti referátu kultúry 

3. Návrh a schvaľovanie rokovacieho poriadku komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnavy 

4. Návrh a schvaľovanie náplne a zásad činnosti komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnavy 

5. Návrh a schvaľovanie nového znenia všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“), 

ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1: 

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

Virágová otvorila rokovanie a oboznámila prítomných s programom stretnutia. 

 

K bodu č. 2: 

Vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry na Mestskom úrade v Trnave (ďalej len „MsÚ Trnava) 

R. Maková predstavila prítomným sekretára komisie M. Žitňanského a infomovala ich o činnosti 

referátu kultúry MsÚ Trnava. 

 

K bodu č. 3: 

M. Královič v súvislosti s návrhom rokovacieho poriadku poukázal na potrebu zabezpečenia 

nerušeného priebehu rokovania a dostatočnej kapacity zasadacích miestností v prípade schválenia 

verejných zasadnutí komisie. 

Š. Krištofík pri tejto príležitosti skonštatoval, že aj verejné prerokovania návrhov na zmeny územného 

plánu mesta boli často spojené s búrlivými diskusiami, ktoré však nemali agresívny nádych 

a nevyžadovali si zabezpečenie poriadkovej služby. 

Komisia prejavila záujem o schválenie návrhu rokovacieho poriadku s prihliadnutím na skutočnosť, že 

rokovania o dotáciách budú vyhlásené za neverejné. 

 

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    

Štefan Krištofík X    
  

Komisia schválila návrh rokovacieho poriadku. 

 

K bodu č. 4: 

Hlasovanie o návrhu náplne a zásad činnosti komisie: 

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 
Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X        

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    
  



Komisia schválila návrh náplne a zásad činnosti. 

 

K bodu č. 5: 

Hlasovanie o novom znení VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta: 

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 
Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X        

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    
  

Komisia súhlasila s návrhom VZN. 

 

K bodu č. 6: 

M. Žitňanský informoval členov komisie o stretnutí sekretárov komisií Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnavy s primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M., ktoré sa konalo dňa 9.1.2015.  

 

M. Královič v súvislosti s kontrolou využitia finančných prostriedkov navrhol, aby v zmluvách 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta bola zahrnutá povinnosť subjektov umožniť členom 

komisie voľný vstup na všetky podujatia, ktoré komisia odporučí finančne podporiť (napríklad 

poskytnutím voľných vstupeniek pre členov komisie, ktorí prejavia záujem o účasť na podujatí). 

M. Žitňanský k tejto veci uviedol, že v predchádzajúcom volebnom období sa členovia komisie 

preukazovali dekrétom o zvolení za predsedu / podpredsedu / člena komisie, ktorý im umožňoval 

bezplatný vstup na vybrané kultúrne podujatia za účelom zhodnotenia efektívneho využitia dotácií. 

 

Komisia sa dohodla na predbežnom termíne ďalšieho stretnutia, ktoré sa má uskutočniť dňa 11.3.2015. 

 

K bodu č. 7: 

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

 

 

Zapísal: M. Žitňanský, sekretár komisie 

 

 

Za správnosť: V. Virágová, predsedníčka komisie 

 

 

Prílohy: 

rokovací poriadok komisie 

náplň a zásady činnosti komisie 

návrh VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 


