
 

 

Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 2.3.2016 

 

 

Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Michal Klembara, Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., Bc. Šimon 

Štefunko, Daniel Kravec, Bc. Martin Královič, MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Ing. Zuzana 

Dohnalová, 

Ospravedlnený: Bc. Pavol Nižnánsky 

Sekretár: Mgr. Daniela Štefková  

Ďalší prítomní: Ing. Ľubica Bukovčáková, Mgr. Peter Cagala 

 
Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Spustenie dotačnej schémy MZVaEZ SR zameranej na SK PRES 

3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta 

Trnava 

4. Rozdelenie dotácií v rámci oblasti Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity 

5. Rôzne  

6.  Záver 
 

K bodu č. 1: 

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

Virágová privítala členov komisie a navrhla schválenie predloženého 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    Ospravedlnený 

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Mgr. Peter Cagala oboznámil komisiu o spustení dotačnej schémy MZVaEZ SR zameranej na SK 

PRES. Na výzvu je vyčlenených 320 000 eur. Posledný termín na predloženie žiadosti je 11. marec 

2016. Členom komisie bola odovzdaná prezentácia a zároveň zaslané informácie prostredníctvom 

mailu.  

 

K bodu č. 3: 

Ing. Bukovčáková  predstavila členom komisie kultúry pripravovaný „Návrh VZN o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Trnava“ Komisia sa aktívne zaujímala 

o vyššie uvedený návrh novely VZN.  

  
Návrh uznesenia č. 1: 

1. Komisia berie na vedomie návrh „VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky na území mesta Trnava“ a odporúča postúpiť materiál na rokovanie mestskej 

rady a mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

 

 



 

Hlasovanie o návrhu uznesenia: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X        

Pavol Nižnánsky    Ospravedlnený 

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
 

Komisia schválila návrh uznesenia. 

K bodu č. 4: 

           Pri prerokovávaní žiadostí o dotácie informoval sekretár komisie jej členov o dvoch 

žiadostiach, ktoré nemožno v zmysle platnej legislatívy zaradiť do súťaže o dotácie v roku 2016 

1. Žiadosť z vydavateľského družstva Tirna s názvom projektu „The Breakers 1995 – 2015.“ 

V roku 2015 tento subjekt nezúčtoval pridelenú  dotáciu v stanovenom termíne, dotácia bola 

vrátená na účet mesta  takisto po termíne. Z tohto dôvodu nebolo možné zaradiť projekt  

žiadateľa na rok 2016 na prerokovanie do komisie.  

2. Žiadateľka o dotáciu p. Mgr. art. Lenka Lukačovičová žiadala na projekt „Šedá kniha“. 

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľka ako slobodný umelec nespĺňa kritériá na pridelenie 

dotácie v zmysle čl. 1 VZN č. 457 (dotácie sa poskytujú iba PO a FO – podnikateľom), nebol 

projekt predložený na prerokovanie  do komisie.  

            Následne sa komisia oboznámila s ostatnými žiadosťami. V roku 2016 bolo v oblasti 

„záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity“ schválených v rozpočte mesta Trnava 13640 eur. 

Z tohto objemu prerozdelila komisia na svojom zasadnutí sumu 12640 eur (1.kolo). Zároveň sa 

komisia dohodla na ďalšom stretnutí komisie k prerozdeleniu dotácií na 9.3.2016 (2. kolo). 

Uvedené návrhy s odporúčanými sumami sú doplnené v tabuľke so žiadosťami o dotácie. 

 

Hlasovanie o rozdelení dotácií: 

 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X    

Pavol Nižnánsky    Ospravedlnený 

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík X    

Daniel Kravec X    

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková X    

Michal Klembara X    
 

Komisia sa  jednomyseľne uzniesla na rozdelení dotácií podľa priloženej tabuľky – príloha č. 1. 

 

K bodu č. 5:   Nebola žiadna agenda. 

 

K bodu č. 6:    Mgr. V. Virágová poďakovala prítomným za aktívnu spoluprácu a ukončila rokovanie. 

 

 

Zapísala: D. Štefková, sekretár komisie 

 

Za správnosť: V. Virágová, predsedníčka komisie 


