
 

 

Zápis z rokovania komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 

Mestský úrad v Trnave, 7.9.2016 

 

Prítomní: Mgr. Veronika Virágová, Michal Klembara, Mgr. Šimon Štefunko, Bc. Pavol Nižnánsky, 

Bc. Martin Královič, Ing. Zuzana Dohnalová 

Ospravedlnení: Daniel Kravec, MUDr. Štefan Krištofík, MPH, Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. 

Sekretár: Mgr. Daniela Štefková  

Ďalší prítomný: Mgr. Eduard Guniš – na začiatku komisie, k programu 18 rozpočtu mesta 

 
Program stretnutia: 

1. Otvorenie 

2. Rôzne  

3.  Záver 
 

K bodu č. 1: 

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

Virágová privítala členov na zasadnutí komisie,  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 X    

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík    Ospravedlnený 

Daniel Kravec    Ospravedlnený 

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková    Ospravedlnená 

Michal Klembara X    
  

Komisia schválila návrh programu rokovania. 

 

K bodu č. 2: 

Na komisiu bol prizvaný sekretár komisie mládeže a športu Mgr. Eduard Guniš, ktorý komisiu 

oboznámil o záveroch z rokovania komisie mládeže a športu (uskutočnila sa 5.9.2016), k programu 18 

rozpočtu mesta. Komisia mládeže a športu odporúča v tejto položke zníženie sumy zo 40 000 eur na 

10 000 eur, s tým, aby sa dotácie podporovali najmä z príslušných programov, ktoré sú na to určené. 

 
 Sekretár komisie D. Štefková prezentoval komisii zoznam žiadostí o menovite uvedenú dotáciu z 

programu rozpočtu mesta na rok 2017, ktoré sa týkali záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych 

aktivít. Komisia sa vyššie uvedenými dotáciami oboznámila a súhlasí so zapracovaním súm do 

rozpočtu mesta Trnava na rok 2017, s výnimkou dotácie pre Trnavský komorný orchester na rok 2017, 

kde odporučila zníženie sumy zo 4000 eur na 3000 eur.  

 

V programe 18 rozpočtu mesta Trnava pre rok 2016 boli podporené subjekty v oblasti záujmovej 

umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít v sume 10 000 eur.  

Celková suma na prerozdelenie bola v roku 2016  v oblasti dotácií v sume 68 690 eur. Na rok 2017 

požiadali jednotlivé subjekty o navýšenie finančných prostriedkov v sume 76 900 eur. Komisia sa 

s predloženými žiadosťami oboznámila s pripomienkou k žiadateľovi Trnavský komorný orchester, 

kde navrhuje znížiť sumu zo 4000 eur na 3000 eur. P. Klembara požiadal o zabezpečenie informácií 

od Trnavského komorného orchestra („ďalej len TKO“), či je možné zabezpečiť pre členov komisie 

plán činnosti TKO, harmonogram koncertov na rok 2016 a rok 2017.  

Členovia  komisie navrhli navýšenie sumy do rozpočtu mesta Trnava na dotácie z oblasti umelecká 

činnosť a kultúrne aktivity zo sumy 13 990 eur na sumu 30 000 eur.  

 

 

 



 

Návrh uznesenia č. 1: 

Komisia sa oboznámila so žiadosťami o menovite uvedenú dotáciu z programu rozpočtu mesta na rok 

2017. Trnavský komorný orchester žiada o dotáciu vo výške 4000,- eur, komisia po diskusii navrhuje  

zníženie na 3000,- eur. 

 

Návrh uznesenia č.2: 

Komisia odporúča navýšenie sumy na dotácie z oblasti umelecká činnosť a kultúrne aktivity zo sumy 

13 990 eur na sumu 30 000 eur. 

 

Hlasovanie: 

Meno a priezvisko člena 
komisie 

Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

Veronika Virágová X    

Martin Královič X    

Pavol Nižnánsky X    

Šimon Štefunko X    

Štefan Krištofík    Ospravedlnený 

Daniel Kravec    Ospravedlnený 

Zuzana Dohnalová X    

Miroslava Hlinčíková    Ospravedlnená 

Michal Klembara X    
Komisia schválila návrhy uznesení. 

 

V tomto bode sekretár komisie oboznámil členov so žiadosťou o dotáciu na rok 2017, ktorú zaslalo 

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu s názvom projektu „Pocta Dušanovi Nebylovi 

2017“. Žiadosť bude prerokovaná v roku 2017, pri prerokovávaní žiadostí o dotácie pre rok 2017. 

 

Na zasadnutí komisie bol vznesený návrh, aby sa komisia stretávala každý mesiac.   

 

K bodu č. 3: Mgr. V. Virágová poďakovala prítomným za aktívnu spoluprácu a ukončila rokovanie. 

 

 

Zapísala: D. Štefková, sekretár komisie 

 

Za správnosť: Mgr. V. Virágová, predsedníčka komisie 

 


