
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 9.4.2013 
 
Prítomní:  Martin Viskupič, Katarína Baničová, Marta Gubrická, Peter Náhlik, Milan Paulini, 

Bohumil Chmelík, Eva Jevičová, Alena Stupjanská, Dáša Ondrušková 

Ďalší prítomní: Michal Žitňanský 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

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

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: 

Komisia prerokovala žiadosti o dotácie na predložené projekty v rámci oblasti Záujmová umelecká 

činnosť a kultúrne aktivity. Z celkovej sumy 13 640 eur komisia odporučila podporiť jednotlivé 

projekty finančnými prostriedkami vo výške 11 630 eur (podľa tabuľky v prílohe), vrátane projektu 

„Ozvena Dobrofestu – koncert pre Johna Dopyeru“, ktorý bol posúdený a preverený na 

predchádzajúcom rokovaní komisie (dňa 21.2.2013) a komisia ho navrhla podporiť sumou 500 eur. 

Komisia pri tejto príležitosti zároveň odporučila presunúť dva projekty do programu č. 18 a podporiť 

ich finančnými prostriedkami vo výške 2 000 eur a 1 000 eur (podľa tabuľky v prílohe). 

 

K bodu č. 3: 

Komisia navrhla poslať úradný list každej fyzickej osobe – nepodnikateľovi, ktorá sa neúspešne 

uchádzala o podporu svojho projektu. V liste by mal byť uvedený dôvod zamietnutia projektu a tiež 

stručné informácie o podmienkach poskytovania dotácií podľa čl. 1 ods. 1 VZN č. 381. 

 

Úloha č. 1: 

Informovať fyzické osoby – nepodnikateľov o dôvodoch zamietnutia ich projektov a oboznámiť ich 

s podmienkami poskytovania dotácií v zmysle platného VZN. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: čo najskôr 

 

B. Chmelík poukázal na skutočnosť, že v Trnave chýba centrálny register kultúrnych podujatí, ktorý 

by bol prístupný všetkým záujemcom. M. Paulini uviedol, že v tejto súvislosti by bolo potrebné 

osloviť jednotlivé subjekty, ktoré zabezpečujú kultúrne podujatia. M. Viskupič pri tejto príležitosti 

skonštatoval, že realizácia tohto projektu sa plánuje dlhodobo, vyžaduje si však značné úsilie 

a prebieha v dlhšom časovom horizonte. 

 

V nadväznosti na informačnú povinnosť subjektov, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia 

z rozpočtu mesta,  komisia navrhla, aby sekretár komisie poskytoval dané informácie o kultúrnych 

podujatiach aj Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism prostredníctvom informačnej 

kancelárie Trnava Tourism – informácie. 

 

Úloha č. 2: 

Informovať o kultúrnych podujatiach Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Trnava Tourism. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: po schválení dotácií 

 

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 

 


