
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 24.10.2013 
 
Prítomní: Martin Viskupič, Katarína Baničová, Marta Gubrická, Eva Jevičová, Alena Stupjanská 

Ďalší prítomní: Michal Žitňanský, Stanislav Šurin, Michal Klembara 

Ospravedlnení: Peter Náhlik, Milan Paulini, Bohumil Chmelík, Dáša Ondrušková, Pavol Skaličan, 

Gabriel Kalapoš, Matej Lančarič 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Rozpočet mesta 2014 – žiadosti o dotácie na rok 2014 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K bodu č. 1: 

Predseda komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy (ďalej len „komisia“) M. Viskupič 

otvoril rokovanie a oboznámil prítomných s programom stretnutia. 

 

K bodu č. 2: 

Predkladateľ žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2014 S. Šurin prezentoval na rokovaní svoj 

projekt: 

 

Bachova spoločnosť na Slovensku (Medzinárodný festival Trnavské organové dni, 19. ročník) – 

požadovaná výška príspevku od mesta 7 500 eur 

 

Z účasti na rokovaní sa ospravedlnili títo žiadatelia: 

 

FS Trnafčan Trnava (Realizácia nového programu FS Trnafčan a doplnenie krojových súčastí) – 

požadovaná výška príspevku od mesta 7 000 eur 

Trnavské mestské zbory (Podpora zborového spevu v meste Trnava) – požadovaná výška príspevku 

od mesta 10 000 eur 

ZUŠ M. Sch. Trnavského (14. ročník interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava) – požadovaná výška 

príspevku od mesta 1 000 eur 

Mgr. Matej Lančarič – EKOLAND (EKOFEST 2014) – požadovaná výška príspevku od mesta 9 000 

eur 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Realizácia nového programu FS Trnafčan a doplnenie krojových 

súčastí“ sumou 4 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia odporúča znížiť sumu dotácie na projekt „Podpora zborového spevu v meste Trnava“ 

v porovnaní s uplynulým dotačným rokom na 8 000 eur a zároveň odporúča občianskemu združeniu 

Trnavské mestské zbory, aby požiadalo o úľavu, resp. o odpustenie nájomného v rámci vysporiadania 

záväzkov medzi mestom a združením. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 3: 

Komisia odporúča podporiť projekt „14. ročník interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava“ sumou 

1 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 4: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Finančné zabezpečenie TKO počas kalendárneho roka 2014“ 

sumou 3 500 eur. 

 



Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 5: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Festival Lumen 2014“ sumou 17 500 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 6: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Činnosť Divadelného súboru DISK Trnava v roku 2014“ sumou 

1 660 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 7: 

Komisia odporúča podporiť projekt „EKOFEST 2014“ sumou 9 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 3: 
Podpredseda občianskeho združenia Publikum.sk M. Klembara oboznámil členov komisie s činnosťou 

združenia a s primárnymi tézami vyhlásenia predstaviteľov kultúrnej a umeleckej obce, ktoré bolo 

určené primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva mesta Trnavy. M. Viskupič pripustil 

možnosť ustanovenia komisie odborníkov zo zástupcov kultúrnej obce s cieľom prípravy 

strategického rozvojového dokumentu zameraného na politiku kultúry do roku 2021, zároveň však 

poukázal na skutočnosť, že realizácia tohto zámeru by prichádzala do úvahy najskôr v roku 2014. 

Členovia komisie prejavili záujem o trojčlenné zastúpenie v odbornej komisii. 

 

Uznesenie č. 8: 

Komisia odporúča preradiť žiadosti o finančnú podporu na rok 2014 pre občianske združenia Trnavská 

13 a Publikum.sk do programu Mestský grantový program (podprogram Dotácie a dary) a odporúča 

podporiť činnosť každého z nich sumou 5 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

M. Viskupič informoval členov komisie o pripravovanom návrhu VZN, ktorým sa určuje metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy. 

 

K bodu č. 4: 

M. Viskupič poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu a ukončil rokovanie. 

 

Zapísal: M. Žitňanský, sekretár komisie 

 

Za správnosť: M. Viskupič, predseda komisie 


