Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry konanej dňa 18.02.2020 v zasadacej
miestnosti Mestského úradu v Dubnici nad Váhom
Prítomní:
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
osobne
osobne
osobne
osobne
ospravedlnená
osobne

PhDr. Richard Benech – hosť

osobne

ROKOVANIE
Zasadnutie Komisie kultúry bolo zvolané Pozvánkou zo dňa 14.02.2020, ktorá bola
všetkým členom doručená emailom dňa 14.02.2020, 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, že sú
prítomní 6 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.
Predsedníčka komisie predložila návrh programu zasadnutia Komisie kultúry v zmysle
Pozvánky a zároveň dala hlasovať o takto predloženom návrhu.
NÁVRH P R O G R A M U:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Zhodnotenie kultúrnych podujatí v meste
Návrhy dotácií pre rok 2020
Návrh VZN o poskytovaní dotácií
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1 – schválenie dnešného Programu:
Za hlasovalo: 6
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Konštatuje sa, že členovia schválili dnešný program zasadnutia Komisie kultúry. Nikto
nemal návrh na doplnenie alebo zmenu programu.
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2. Zhodnotenie kultúrnych podujatí v meste
Predsedníčka Komisie kultúry dala slovo vedúcemu kultúry PhDr. Benechovi.
PhDr. Benech prezentoval kultúrne podujatia v meste pre rok 2020. Došlo k zmene programu
na 1. mája, zrušeniu Pálenia Ďura v Dubnici s tým, že sa toto bude organizovať v Prejte.
S takouto organizáciou oddelenie kultúry má problém s hľadiska organizácie, všetko je však
stále v štádiu riešenia ohľadom zabezpečenia tejto organizácie.
3. Návrh dotácií na rok 2020
Predsedníčka Komisie kultúry oboznámila prítomných so Žiadosťami o dotácie skupín
a súborov pôsobiacich v meste Dubnica nad Váhom.
PhDr. Benech oboznámil členov komisie so súčinnosťou miestnych folklórnych súborov a ich
spolupráce s mestom. Uviedol, že v rámci časovej možnosti súborov, tieto sa podieľajú na
mestských kultúrnych akciách, snažia sa vzájomne zosúladiť termíny akcií s ich vlastnými
akciami mimo mesta.
Predsedníčka komisie požiadala p. Benecha o pomoc pri vypracovávaní nového VZN
o dotáciách, v časti týkajúcej sa kultúry. Tento svoju pomoc prisľúbil.
Následne predsedníčka komisie poďakovala p. Benechovi za účasť, tento opustil zasadnutie.
Komisia začala prerokovávať žiadosti o dotácie.
Členka komisie Ing. Škandíková uviedla, že MO Matice Slovenskej podala Žiadosť
o poskytnutie dotácie dňa 16.10.2019 a žiadala dotáciu vo výške 3.000,-- Eur na zhotovenie
busty JBM (v predloženej tabulke je uvedený účel: „Kultúrne a športové podujatia, na činnosť
v roku 2020“). Zároveň podala Žiadosť o poskytnutie dotácie dňa 19.12.2019 a žiadala dotáciu
na poznávacie zájazdy a spoločenské akcie vrátane bežných administratívnych výdavkov,
vrátane odhalenia busty JBM v sume 1.500,-- Eur.
Rozpočet MO Matice Slovenskej je deklarovaný vo výške 6.300,-- Eur, čo súhlasí so skôr
predloženým rozpočtom na zhotovenie busty. V predchádzajúcom období im bola pridelená
dotácia vo výške 900,-- Eur.
Komisia kultúry navrhuje, aby sa obe žiadosti posudzovali spoločne, nakoľko jeden subjekt
požaduje sumu na 3.500,-- Eur, aj na spoločných cieľ – zhotovenie busty.
Komisia kultúry zhodnotila, že subjekt MO doposiaľ nesplnil požiadavky a podmienky
stanovené Finančnou a majetkovou komisiou ohľadne rozpočtu na bustu JBM, podal dve
žiadosti na rovnaký účel. Komisia kultúry sa teda rozhodla ponechať výšku dotácie na
Finančnú a majetkovú komisiu.
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Folklórny súbor senior Vršatec žiadal dotáciu vo výške 2.200,-- Eur (deklarovaný rozpočet je
vo výške 3.200,-- Eur) na „Prezentáciu mesta na SVK a v zahraničí v r. 2020“.
V predchádzajúcom období im bola pridelená dotácia vo výške 1.700,-- Eur.
DFS Vršatčiarik žiadal dotáciu vo výške 1.000,-- Eur (deklarovaný rozpočet je vo výške 2.000,- Eur) na „Činnosť DFS v r. 2020“. V predchádzajúcom období o dotáciu nežiadali.
Záujmové združenie FS Vršatec žiadal dotáciu vo výške 20.000,-- Eur (deklarovaný rozpočet
je vo výške 28.000,-- Eur) na „Celoročnú činnosť v roku 2020“. V predchádzajúcom období im
bola pridelená dotácia vo výške 15.000,-- Eur. U tohto subjektu mala komisia napríklad
výhrady za minulé obdobie, kde bolo zdokladované vyúčtovanie dotácie na nákup športových
značkových búnd. Komisia je toho názoru, že na tento účel je potrebné využívať sponzorov,
ktorých logo je možné si napríklad na takéto oblečenie vyšiť.
Záujmové združenie FS Mladosť žiadal dotáciu vo výške 10.000,-- Eur (deklarovaný rozpočet
je vo výške 13.000,-- Eur) na „Činnosť klubu v r. 2020“. V predchádzajúcom období im bola
pridelená dotácia vo výške 13.000,-- Eur.
Komisia sa oboznámila aj s vyúčtovaním dotácií za rok 2018 jednotlivých subjektov, teda či
využitie dotačných prostriedkov dosiahlo skutočne účel, na ktorý boli pôvodne žiadané.
Napriek tomu, že finančné prostriedky boli vyúčtované v súlade so súčasne platným VZN,
komisia zhodnotila, že skutočne využitie u niektorých subjektov nemalo s kultúrou absolútne
nič spoločné. Preto do budúcna bude potrebné nové VZN riadne špecifikovať v oblasti využitia
dotačných finančných prostriedkov, a to tak aby skutočne boli využité na kultúrny účel.
Následne komisia rokovala o výške dotácií, pričom sa zhodli, že jednotlivým subjektom bude
pridelená maximálna čiastka v rozpätí cca 30-38 % z ich deklarovaného rozpočtu, nakoľko
takýto zámer má aj pripravované nové VZN.
Komisia kultúry teda navrhla pridelenie dotácií takto:
Miestny odbor Matice Slovenskej
FS – senior Vršatec
DFS Vršatčiarik
Záujmové združenie FS Vršatec
ZZ FS Mladosť

0
1.200,-- Eur
500,-- Eur
8.500,-- Eur
5.000,-- Eur

- výšku ponechať na FaMK

Predsedníčka Komisie kultúry dala hlasovať o návrhu uznesenia Komisie kultúry číslo
1/1802/2020 v znení:
Uznesenie číslo 1/1802/2020
Komisia kultúry
kultúry nasledovne:

od p or ú č a

Miestny odbor Matice Slovenskej
FS – senior Vršatec
DFS Vršatčiarik

MsZ Dubnica nad Váhom schváliť dotácie v oblasti

0
1.200,-- Eur
500,-- Eur

Hlasovanie č. 2
(Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
(Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
(Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 2)
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Záujmové združenie FS Vršatec
ZZ FS Mladosť

8.500,-- Eur
5.000,-- Eur

(Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
(Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

4. Návrh VZN o poskytovaní dotácií
Komisia sa oboznámila s návrhom VZN, navrhuje doplniť v kultúrnej oblasti presnú
špecifikáciu na čo sa prostriedky z dotácií majú použiť, nakoľko v minulosti sa v kultúrnej
oblasti vyskytli použitia finančných prostriedkov z dotácií na výlety, cestovné poistné, športové
mikiny a podobne. Toto považuje komisia za rozpore s VZN, nakoľko v oblasti kultúry by mali
použiť prostriedky na tvorbu, rozvoj, ochrana, obnovu a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt.
5. Diskusia
Diskusia bola vykonaná v rámci jednotlivých bodov programu.
6. Záver
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 :
Mgr. Andrea Blajsková

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