Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry konanej dňa 23.04.2021 o 16.30 hodine
online prostredníctvom ZOOM z dôvodu pandemickej situácie COVID-19

Prítomní - online:
Predseda: Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
Podpredseda: Mgr. Andrea Blajsková
Člen: JUDr. Andrea Bučencová
Člen: Ing. Lea Škandíková
Člen: Marcela Kubisová
Člen: Lenka Gawronová
Člen : Mgr. Daniela Nehézová

osobne
ospravedlnená
osobne
osobne
ospravedlnená
osobne
osobne

Hosť: Ing. Tomáš Truchlý – zástupca primátora

osobne

ROKOVANIE
Zasadnutie Komisie kultúry bolo zvolané Pozvánkou zo dňa 20.04.2021, ktorá bola
všetkým členom, primátorovi, prednostovi, hlavnej kontrolórke doručená emailom dňa
20.04.2021, t. j. minimálne 3 dni pred zasadnutím v súlade s Rokovacím poriadkom komisií
MsZ v Dubnici nad Váhom.
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Komisie kultúry Bc. Viera Muntágová, DiS. art.
privítala všetkých prítomných členov.
Predsedníčka Komisie kultúry Bc. Viera Muntágová, DiS. Art. skonštatovala, ţe sú
prítomní 5 členovia zo 7, a teda komisia je v súlade s Rokovacím poriadkom komisií MsZ
v Dubnici nad Váhom spôsobilá rokovať.
Predsedníčka Komisie kultúry určila zapisovateľku z dnešného zasadnutia komisie –
JUDr. Andreu Bučencovú a overovateľku Ing. Leu Škandíkovú.
Predsedníčka komisie predloţila návrh programu zasadnutia Komisie kultúry v zmysle
Pozvánky a zároveň dala hlasovať o takto predloţenom návrhu.

NÁVRH P R O G R A M U:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Návrh dotácií pre kluby a OZ v oblasti kultúry
Vyhodnotenie kultúrnych akcií za rok 2020
Diskusia

Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
1/2304/2021 v znení:
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Schvaľuje sa program zasadnutia Komisie kultúry takto:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Návrh dotácií pre kluby a OZ v oblasti kultúry
Vyhodnotenie kultúrnych akcií za rok 2020
Diskusia

Hlasovanie č. 1 – schválenie dnešného Programu:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0

Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 1/2304/2021
Schvaľuje sa program zasadnutia Komisie kultúry takto:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Návrh dotácií pre kluby a OZ v oblasti kultúry
Vyhodnotenie kultúrnych akcií za rok 2020
Diskusia

Konštatuje sa, ţe členovia schválili dnešný program zasadnutia Komisie kultúry.

Ďalej Komisia kultúry pokračovala bodom 2 programu.
2. Návrh dotácií pre kluby a OZ v oblasti kultúry na rok 2021
Predsedníčka Komisie kultúry oboznámila prítomných so Ţiadosťami o dotácie skupín
a súborov pôsobiacich v meste Dubnica nad Váhom na rok 2021.
Komisia kultúry posudzovala všetky ţiadosti na základe informácií uvedených v
e-grante, účelom dotácií a najmä v súvislosti s pandemickou situáciou ohľadne COVID-19.
V roku 2021, v podstate aţ doposiaľ do dnešného dňa nie je moţné vykonávať ţiadnu
kultúrnu činnosť, akcie a je moţné predpokladať ešte ďalšie jesenné a zimné obmedzenie
akejkoľvek kultúrnej činnosti v roku 2021, teda reálne aj s ohľadom na rok 2020 moţno
predpokladať uskutočňovanie kultúrnych aktivít maximálne v období 4-5 mesiacov v roku
2021.
Komisia sa oboznámila aj s vyúčtovaním dotácií za rok 2020 subjektov, ktorým v roku
2020 bola poskytnutá dotácia, a to najmä s ohľadom na to, či vyuţitie dotačných prostriedkov
dosiahlo skutočne účel, na ktorý boli pôvodne ţiadané.
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Taktieţ Komisia kultúry prihliadala u kaţdého dotknutého subjektu tzv. nepeňaţnú formu
dotácie poskytovanú mu zo strany mesta, a to vyuţívaním nebytových priestorov vo
vlastníctva mesta bezodplatne.
Komisia kultúry posudzovala jednotlivé ţiadosti podľa poradia, v akom boli zoradené v
e-grante.
Poradové číslo 1: FSSk Dievky
Poţadovaná dotácia vo výške =4.000,-- Eur – na činnosť v roku 2021 (nové programové
čísla).
Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť FSSk Dievky dotáciu v celkovej výške =1.050,-- Eur, a to na Honoráre
súvisiace s prípravou nových programových čísel vo výške =650,-- Eur a na úhradu energií
súvisiacich s prenájmom priestorov vo výške =400,-- Eur.
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
2/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt FSSk Dievky, Kollárova 1306/22,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 52427943 v celkovej výške =1.050,-- Eur, účel
poskytnutia dotácie: Honoráre súvisiace s prípravou nových programových čísel vo výške
=650,-- Eur, úhrada energií súvisiacich s prenájmom priestorov vo výške =400,-- Eur.
Hlasovanie č. 2 – dotácia pre FSSk Dievky:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0
Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 2/2304/2021
Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt FSSk Dievky, Kollárova 1306/22,
018 41

Dubnica nad Váhom, IČO: 52427943 v celkovej výške =1.050,-- Eur, účel

poskytnutia dotácie: Honoráre súvisiace s prípravou nových programových čísel vo výške
=650,-- Eur, úhrada energií súvisiacich s prenájmom priestorov vo výške =400,-- Eur.

Poradové číslo 2: Dubnické Divadlo
Poţadovaná dotácia vo výške =3.000,-- Eur – na činnosť v roku 2021 (nové programové
číslo – Divadelná hra – Lekárske tajomstvo).

3

Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť ţiadateľovi Dubnické divadlo dotáciu v celkovej výške =2.300,-- Eur, a to
na Honoráre súvisiace s prípravou novej divadelnej hry pre reţiséra a technika spolu vo
výške =400,-- Eur a na materiálovo-technické náklady vo výške =1.900,-- Eur (scéna materiál, kostýmy – materiál, kostýmy – šitie).
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
3/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Dubnické divadlo, Pod hájom
1088/52, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53001745 dotáciu v celkovej výške =2.300,-Eur, a to na Honoráre súvisiace s prípravou novej divadelnej hry pre reţiséra a technika
spolu vo výške =400,-- Eur a na materiálovo-technické náklady vo výške =1.900,-- Eur
(scéna -materiál, kostýmy – materiál, kostýmy – šitie).
Hlasovanie č. 3 – dotácia pre Dubnické divadlo:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0
Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 3/2304/2021
Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Dubnické divadlo, Pod hájom
1088/52, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53001745 dotáciu v celkovej výške =2.300,-Eur, a to na Honoráre súvisiace s prípravou novej divadelnej hry pre režiséra a technika
spolu vo výške =400,-- Eur a na materiálovo-technické náklady vo výške =1.900,-- Eur
(scéna -materiál, kostýmy – materiál, kostýmy – šitie).

Poradové číslo 3: OZ DFS Vršatčiarik
Poţadovaná dotácia vo výške =700,-- Eur – na Tanečná obuv ku krojom „Lúčne hry“.
Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť OZ DFS Vršatčiarik dotáciu v celkovej výške =350,-- Eur, a to na tanečnú
obuv.
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
4/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Občianske zdruţenie Detského
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folklórneho súboru Vršatčiarik, Pod hájom 1086/45, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
51959763 v celkovej výške =350,-- Eur, účel poskytnutia dotácie: obstaranie tanečnej obuvi.
Hlasovanie č. 4 – dotácia pre OZ DFS Vršatčiarik
Za hlasovalo: 4
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 1
Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 4/2304/2021
Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Občianske združenie Detského
folklórneho súboru Vršatčiarik, Pod hájom 1086/45, 018 41

Dubnica nad Váhom, IČO:

51959763 v celkovej výške =350,-- Eur, účel poskytnutia dotácie: obstaranie tanečnej obuvi.

Poradové číslo 4: Miestny odbor Matice slovenskej
Poţadovaná dotácia vo výške =1.500,-- Eur – na Historicko-vzdelávacie a poznávacie
zájazdy (L.Mikuláš, Orava, múzeum), cyklistická púť, spoločné posedenie pri opekačke a iné
aktivity so ţiakmi základných škôl a gymnázia, mikulášsky večierok.
Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť MO Matice slovenskej dotáciu v celkovej výške =100,-- Eur, a to na činnosť
subjektu v roku 2021.
K uvedenému Komisie dospela najmä s poukazom na ţiadaný účel, pandemickú situáciu.
Subjekt bude upovedomený, ţe v prípade, ak to bude situácia dovoľovať s ohľadom na
opatrenia ohľadom COVID-19, subjekt si samozrejme môţe podať ţiadosť o poskytnutie
dotácie na projekt v roku 2021 v zmysle platného VZN.
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
5/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Miestny odbor Matice slovenskej,
Bratislavská ulica, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00179027 v celkovej výške =100,-Eur, účel poskytnutia dotácie: na činnosť 2021.
Hlasovanie č. 5 – dotácia pre MO Matice slovenskej:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0
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Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 5/2304/2021
Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Miestny odbor Matice slovenskej,
Bratislavská ulica, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00179027 v celkovej výške =100,-Eur, účel poskytnutia dotácie: na činnosť 2021.

Poradové číslo 5: ZZ FS Vršatec
Poţadovaná dotácia vo výške =20.000,-- Eur – na činnosť v roku 2021 (nový
reprezentačný program k príleţitosti 70. Výročia FS Vršatec v roku 2023).
Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť ZZ FS Vršatec dotáciu v celkovej výške =7.000,-- Eur, a to na Nákup
krojov, doplnkov ku krojom a ich údrţba vo výške =5.000,-- Eur a na personálne
zabezpečenie výučby tancov a nahadzovania programových čísel vo výške =2.000,-- Eur.
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
6/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Záujmové zdruţenie folklórneho
súboru Vršatec, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 37916858
v celkovej výške =7.000,-- Eur, účel poskytnutia dotácie: Nákup krojov, doplnkov ku krojom
a ich údrţba vo výške =5.000,-- Eur a personálne zabezpečenie výučby tancov
a nahadzovania programových čísel vo výške =2.000,-- Eur.
Hlasovanie č. 6 – dotácia pre ZZ FS Vršatec:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0
Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 6/2304/2021
Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Záujmové združenie folklórneho
súboru Vršatec, Bratislavská 435/12, 018 41

Dubnica nad Váhom, IČO: 37916858

v celkovej výške =7.000,-- Eur, účel poskytnutia dotácie: Nákup krojov, doplnkov ku krojom
a ich údržba vo výške =5.000,-- Eur a personálne zabezpečenie výučby tancov
a nahadzovania programových čísel vo výške =2.000,-- Eur.
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Poradové číslo 6: ZZ FS MLADOSŤ
Poţadovaná dotácia vo výške =12.000,-- Eur – na činnosť v roku 2021 (nový
reprezentačný program, zájazd na folklórny festival Klatovy-ČR, Kostarika).
Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť ZZ FS MLADOSŤ dotáciu v celkovej výške =5.700,-- Eur, a to na Honoráre
súvisiace s novou choreografiou vo výške =700,-- Eur a na materiálovo-technické náklady vo
výške =5.000,-- Eur (nákup strún a opravy hudobných nástrojov, technické vybavenie pri
vystúpeniach, oprava krojov a krojových doplnkov, nákup nových krojov a krojových
doplnkov).
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
7/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Záujmové zdruţenie folklórneho
súboru MLADOSŤ, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42014042
v celkovej výške =5.700,-- Eur, účel poskytnutia dotácie: Honoráre súvisiace s novou
choreografiou vo výške =700,-- Eur a materiálovo-technické náklady vo výške =5.000,-- Eur
(nákup strún a opravy hudobných nástrojov, technické vybavenie pri vystúpeniach, oprava
krojov a krojových doplnkov, nákup nových krojov a krojových doplnkov).
Hlasovanie č. 7 – dotácia pre ZZ FS MLADOSŤ:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0
Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 7/2304/2021
Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Záujmové združenie folklórneho
súboru MLADOSŤ, Partizánska 151/3, 018 41

Dubnica nad Váhom, IČO: 42014042

v celkovej výške =5.700,-- Eur, účel poskytnutia dotácie: Honoráre súvisiace s novou
choreografiou vo výške =700,-- Eur a materiálovo-technické náklady vo výške =5.000,-- Eur
(nákup strún a opravy hudobných nástrojov, technické vybavenie pri vystúpeniach, oprava
krojov a krojových doplnkov, nákup nových krojov a krojových doplnkov).

Poradové číslo 7: Folklórny súbor - senior
Poţadovaná dotácia vo výške =2.100,-- Eur – na projekt Remeselnícky bál

7

Členovia Komisie diskutovali o výške ţiadanej dotácie, jej účelu, vyuţití a dospela
k návrhu schváliť Folklórnemu súboru - senior dotáciu v celkovej výške =1.300,-- Eur, a to na
Nákup krojov, doplnkov ku krojom a ich údrţba.
Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
8/2304/2021 v znení:
Komisia kultúry o d p o r ú č a MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť
dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Folklórny súbor - senior,
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42285925 v celkovej výške =1.300,-Eur, účel poskytnutia dotácie: Nákup krojov, doplnkov ku krojom a ich údrţba.
Hlasovanie č. 8 – dotácia pre Folklórny súbor - senior:
Za hlasovalo: 5
Proti: 0
Zdrţali sa hlasovania: 0
Bolo prijaté toto
U z n e s e n i e č. 8/2304/2021

Komisia kultúry

od p or ú č a

MsZ Dubnica nad Váhom/primátorovi mesta schváliť

dotácie a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie pre subjekt Folklórny súbor - senior,
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 42285925 v celkovej výške =1.300,-Eur, účel poskytnutia dotácie: Nákup krojov, doplnkov ku krojom a ich údržba.

Predsedníčka Komisie kultúry zhodnotila, ţe celkovo sa z určeného rozpočtu
=20.000,-- Eur na oblasť kultúry, navrhlo rozdeliť =17.800,-- Eur, pričom sumu =2.200,-- Eur
navrhuje Komisia kultúry ponechať ako rezervu na ďalšie prípadné projekty v oblasti kultúry.
Ďalej Komisia kultúry pokračovala bodom 3 programu.

3. Vyhodnotenie kultúrnych podujatí v meste v roku 2020
Uvedený dokument bol členom Komisie kultúry doručený emailom v elektronickej podobe,
pričom k nemu neboli vznesené zo strany členov komisie ţiadne námietky.
Komisia kultúry vzala na vedomie Vyhodnotenie kultúrnych podujatí v meste v roku
2020.
Predsedníčka Komisie kultúry ďalej uviedla, ţe dnes bol členom komisie doručený
dokument a materiály týkajúce sa k pripravovanej výstave sôch v meste v rámci podujatia
„Konverzia“ a materiálny na oţivenie schodov pod DK.
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Prítomní členovia Komisie kultúry sa zhodli na tom, ţe diskusiu k týmto materiálom
budú viesť na ďalšom zasadnutí Komisie kultúry. Iné pripomienky a návrh nemali.
Po vyčerpaní bodov programu predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným
členom za účasť.

Predsedníčka Komisie Kultúry:
Bc. Viera Muntágová, DiS. Art.

...............................................

Zapisovateľka:
JUDr. Andrea Bučencová

...............................................

Overila :
Ing. Lea Škandíková

...............................................
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