
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 08.10.2014 
 
Prítomní: Martin Viskupič, Katarína Baničová, Marta Gubrická, Milan Paulini, Bohumil Chmelík, 

Alena Stupjanská 

Ďalší prítomní: Michal Žitňanský 

Ospravedlnení: Peter Náhlik, Eva Jevičová, Dáša Ondrušková 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2015 

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 predložené žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015. 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Festival Lumen 2015“ sumou 17 500 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 6, 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 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 3: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Finančné zabezpečenie fungovania TKO počas kalendárneho 

roka 2015“ sumou 3 500 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 4: 

Komisia odporúča podporiť projekt „XX. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni“ 

sumou 6 000 eur s prihliadnutím na špeciálnu dramaturgiu výročného XX. ročníka festivalu. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 5: 

Komisia odporúča podporiť projekt „15. ročník interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava“ sumou 

1 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 6: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Činnosť Divadelného súboru DISK Trnava v roku 2015“ sumou 

1 700 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 4, proti 0, zdržal sa 2 



 

Uznesenie č. 7: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Príprava a zostavenie nových častí programu FS Trnafčan, nákup 

a doplnenie krojových súčastí“ sumou 4 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 8: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Festival Trnavská 13“ sumou 7 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 4, proti 0, zdržal sa 2 

 

Úloha č. 1: 

Získať vyjadrenie odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Trnave k možnostiam 

prideľovania dotácií fyzickým osobám – podnikateľom vo verejných funkciách. 

Zodpovedný: M. Žitňanský 

Termín: čo najskôr 

 

Uznesenie č. 9: 

Komisia odporúča podporiť projekt „EKOFEST 2015“ sumou 7 000 eur za predpokladu, že 

poskytnutie dotácie nebude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Hlasovanie: 

za 5, proti 0, zdržal sa 1 

 

Uznesenie č. 10: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Trienále plagátu Trnava 2015“ sumou 6 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

Uznesenie č. 11: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Malý Berlín 2015“ sumou 5 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 3: 
M. Žitňanský informoval členov komisie o aktuálnom stave v oblasti prideľovania a zúčtovania dotácií 

z položky Umelecká činnosť a kultúrne aktivity za rok 2014. 

 

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 


