
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 25.9.2013 
 
Prítomní: Martin Viskupič, Katarína Baničová, Milan Paulini, Bohumil Chmelík, Eva Jevičová, 

Alena Stupjanská, Dáša Ondrušková 

Ďalší prítomní: Michal Žitňanský, Alžbeta Ševečková, Andrea Bendová, Pavol Grach, Michal 

Královič, Juraj Adam, Monika Babicová 

Ospravedlnení: Marta Gubrická, Peter Náhlik, Pavol Skaličan, Stanislav Šurin, Gabriel Kalapoš, 

Matej Lančarič 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Rozpočet mesta 2014 – žiadosti o dotácie na rok 2014 (predkladané k 31.8.2013) 

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: 

Predkladatelia žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2014 prezentovali svoje projekty v tomto 

poradí: 

 

Trnavský komorný orchester (Finančné zabezpečenie TKO počas kalendárneho roka 2014) – 

požadovaná výška príspevku od mesta 3 500 eur 

Domka, združenie saleziánskej mládeže (Festival Lumen 2014) – požadovaná výška príspevku od 

mesta 20 000 eur 

Divadelná skupina Trnava (Činnosť Divadelného súboru DISK Trnava v roku 2014) – požadovaná 

výška príspevku od mesta 1 660 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 

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

požadovaná výška príspevku od mesta 7 500 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 

 

Úloha č. 1: 

Predložiť členom komisie rozpis vyúčtovania dotácií, ktoré boli v uplynulom dotačnom roku 

vyhradené na projekty vybraných žiadateľov (FS Trnafčan, Trnavské mestské zbory, Trnavský 

komorný orchester, Divadelná skupina DISK Trnava, M. Lančarič – EKOLAND) a vyčísliť nepriame 

dotácie k týmto projektom. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: čo najskôr 

 

Úloha č. 2: 

Predložiť členom komisie informácie o návštevnosti podujatia EKOFEST za uplynulé 2 roky. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: čo najskôr 

 

Z rokovania komisie odišiel B. Chmelík. 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Medzinárodný festival Trnavské organové dni, 19. ročník“ 

sumou 7 500 eur. 

 



Hlasovanie: 

za 4, proti 1, zdržal sa 1 

 

Úloha č. 3: 

Informovať žiadateľov, ktorí poslali žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2014 po stanovenom 

termíne (OZ Publikum.sk, OZ Trnavská 13) o dôvodoch zamietnutia ich projektov a oboznámiť ich 

s možnosťou využitia dotácie z programu č.18. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: čo najskôr 

 

K bodu č. 3: 

D. Ondrušková navrhla, aby členovia komisie kultúry mali zastúpenie v komisii, ktorá bude 

rozhodovať o výbere umeleckých diel do priestoru rekonštruovanej pešej zóny. 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia žiada o dvojčlenné zastúpenie v komisii pre výber umeleckých diel, ktoré majú byť 

umiestnené v priestore rekonštruovanej pešej zóny. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

M. Žitňanský predložil členom komisie vyhlásenie predstaviteľov kultúrnej a umeleckej obce, určené 

primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktoré bolo podpísané podpredsedom 

OZ Publikum.sk M. Klembarom a následne doručené na podateľňu Mestského úradu v Trnave. 

 

Úloha č. 4: 

Informovať OZ Publikum.sk o skutočnosti, že dokumenty určené poslancom mestského zastupiteľstva 

treba adresovať každému poslancovi osobitne. Pozvať dvoch vybraných predstaviteľov kultúrnej 

a umeleckej obce na rokovanie komisie za účelom prezentácie primárnych téz vyhlásenia. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: čo najskôr 

 

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 


