
Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 21.2.2013 
 
Prítomní: Viskupič, Baničová, Gubrická, Paulini, Chmelík, Jevičová, Stupjanská, Ondrušková 

Ospravedlnený: Náhlik 

Ďalší prítomní: Žitňanský, Filo, Holéczy, Osuský 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia aktivít OZ Trnavská 13 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K bodu č. 1: 

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

otvoril rokovanie a oboznámil prítomných s programom stretnutia. 

 

K bodu č. 2: 

Predstavitelia občianskeho združenia Trnavská 13 (p. Filo, Ing. Mgr. Holéczy a Ing. arch. Osuský) 

prezentovali pred komisiou aktivity združenia a požiadali o ich podporu zo strany mesta. Komisia 

hlasovala o vyjadrení podpory pre kultúrnu aktivitu „Festival Trnavskej 13“. 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia berie na vedomie prezentáciu OZ Trnavská 13. 

Komisia odporúča mestu Trnava podporiť kultúrnu aktivitu „Festival Trnavskej 13“ a v prípade jej 

osvedčenia začleniť tento festival medzi aktivity dotované z rozpočtu mesta. 

 

Hlasovanie: 

za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 3: 

Komisia prerokovala žiadosť o dotáciu na projekt „Ozvena Dobrofestu – koncert pre Johna Dopyeru“ 

a hlasovala o vyjadrení podpory pre návrh Ing. Viskupiča, ktorý navrhol podporiť projekt sumou 500 

eur. 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia odporúča podporiť projekt „Ozvena Dobrofestu – koncert pre Johna Dopyeru“ sumou 500 

eur. 

 

Hlasovanie: 

za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

P. Ondrušková navrhla, aby súčasťou zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta bola 

povinnosť subjektu informovať mailom alebo poštou sekretára komisie v najmenej 10-dňovom 

predstihu o čase a mieste konania podujatia, na ktoré bola dotácia poskytnutá a umožniť členom 

komisie bezplatný vstup na toto podujatie. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované za porušenie 

zmluvných podmienok. Sekretár komisie poskytne danú informáciu obratom členom kultúrnej 

komisie. 

 

Úloha č. 1: 

Komisia požaduje zaradiť do zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta povinnosť 

subjektov doručiť členom komisie pozvánky na jednotlivé podujatia mailom alebo poštou 

prostredníctvom sekretára komisie a umožniť členom komisie voľný vstup na všetky podujatia, ktoré 

komisia odporučí finančne podporiť, za účelom zhodnotenia efektívneho využitia dotácií. 

Zodpovedný: Žitňanský 

Termín: po schválení dotácií 

 

K bodu č. 4: 

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

 

Zapísal: Mgr. Bc. Michal Žitňanský, PhD., sekretár komisie 

 

Za správnosť: Ing. Martin Viskupič, predseda komisie 


