Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 12. 12. 2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ďalej bol prítomnýHosť:

Mgr. Peter Kolek
PaedDr. Peter Černý, PaedDr. Anna Piláriková, Milan Bičan,
Peter Tomič, Rudolf Mézes, Bohuslav Laššu
Ing. Juraj Srnka PhD - prednosta MsÚ

Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Predseda komisie Mgr. Peter Kolek privítal všetkých prítomných na prvom zasadnutí, zablahoželal
im k zvoleniu za členov komisie kultúry a medzimestských vzťahov na volebné obdobie 20182022. Oboznámil ich s programom zasadnutia komisie, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Program:
1) Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2018.
2) Návrh Výzvy č. 2 na podanie projektov k poskytnutiu dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
pre oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt“.
3) Rôzne.
1) Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2018:
Materiál bol doručený členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek – návrh plánu práce je pripravený zatiaľ na 5 zasadnutí. Nie je vylúčené, že v závislosti
od zasadnutí MsZ, bude operatívne zaradený program aj na mesiac február 2019, ak to bude
potrebné. Okrem týchto zasadnutí plánuje zvolať začiatkom mesiaca január 2019 stretnutie
s občianskymi združeniami, tak, ako to bolo v roku 2018- uskutočnilo by sa mimoriadne zasadnutie
komisie iba s týmto bodom programu.
Členovia komisie sa dohodli, že stretnutie so zástupcami občianskych združení sa uskutoční dňa
09.01.2019 o 14.00 hod. v malej zasadačke MsÚ. Pozvánky na toto zasadnutie je potrebné odoslať
ešte v mesiaci december 2018, aby boli zástupcovia OZ včas informovaní - úloha pre zapisovateľku
komisie.
K návrhu plánu práce komisie odznel nasledujúci doplňujúci návrh:
p.Bičan – doplniť do januárového programu Informatívnu správu o pripravenosti XX.
reprezentačného plesu mesta.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh plánu práce
komisie na 1. polrok 2019“.
Členovia komisie „Plán práce na 1. polrok 2019“ po dopracovaní doplňujúceho návrhu
jednomyseľne schválili, tvorí prílohu zápisnice.
PaedDr. Piláriková – pani Báncziová z MsKS oslovila občianske združenia, aby dodali do
Kalendára podujatí na rok 2019 svoje pripravované podujatia v termíne do 10. 12. 2018. Podľa nej
je to veľmi skorý termín. Za občianske združenia by navrhla, či by nebolo možné, aby OZ tvorili
dodatok ku Kalendáru podujatí, teraz sa podujatia OZ len plánujú.
p. Mézes – požiadavka p. Báncziovej bola zaslaná v súvislosti s poradou riaditeľov kultúrnych
inštitúcií na území mesta, kde odznelo, že je treba osloviť aj OZ , aby mohli propagovať v jednom
spoločnom materiály svoje podujatia, ktoré plánujú organizovať v roku 2019.
Mgr. Kolek – tento termín bol určený kvôli zadaniu Kalendára podujatí do tlače. Možnosť
propagovať svoje podujatia v tomto materiály bola občianskym združeniam daná, je už na nich, či
ju využijú.
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2) Návrh Výzvy č. 2 na podanie projektov k poskytnutiu dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019
pre oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt“:
Materiál bol doručený členom komisie spolu s pozvánkou.
Mgr. Kolek – uviedol materiál a informoval členov o tom, že komisia predkladá návrh
prerozdelenia dotácií na rokovanie finančnej komisie a následne do mestského zastupiteľstva.
Oboznámil prítomných, že termín podávania žiadostí je do 10. 01. 2019, bol stanovený vzhľadom
na pripravované januárové zasadnutie finančnej komisie a MsZ, keďže tieto dotácie podliehajú
schváleniu MsZ. Povinnou súčasťou žiadostí je elektronická verzia projektu v pdf formáte, ktorú
posiela mailom zapisovateľka všetkým členom komisie.
Ďalej uviedol, že vyhodnotenie projektov prebieha formálnym hodnotením- posudzovaním
formálneho súladu po prijatí žiadosti a vecným hodnotením podľa kritérií, ktoré sú uvedené vo
výzve. Informoval prítomných, že komisia si zvolila vlastné pomocné kritériá, na ktoré prihliada pri
posudzovaní projektov, tieto sú uvádzané aj v zápisniciach a dúfa, že z nich budú vychádzať aj
naďalej, je to:
 všeobecný prínos projektov pre široké spektrum obyvateľov
 dôraz na okrúhle výročie daného podujatia resp. fungovania inštitúcie v danom roku
 zviditeľnenie mesta aj mimo jeho územia
 podpora podujatí s viacročnou tradíciou
 reálna charitatívnosť podujatia
 ohlas širokej verejnosti na podujatia z minulých období
 finančná spoluúčasť zo strany žiadateľov
 poskytnutá dotácia z minulých období
 podpora kultúrnych podujatí v jazyku národnostných menšín
 podpora podujatí v miestnych častiach
 uprednostnenie záujemcov, ktorí sa svojím projektom zapoja do niektorého z mestských
podujatí
Stáva sa, že niektoré občianske združenia do predložených projektov-žiadostí o dotáciu uvedú
realizáciu podujatí v inej inštitúcii, napr. na nádvorí NK, v MsKS, v Dome Matice slovenskej
a nemajú to so štatutárom tejto inštitúcie odsúhlasené.
Vzhľadom na vyššie uvedené, predseda komisie navrhol zakomponovať do výzvy, že súčasťou
žiadosti ako povinná príloha bude v prípade organizovania podujatia v priestoroch inej inštitúcie,
súhlas tejto inštitúcie s podujatím, opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu tejto
inštitúcie. S predloženým návrhom členovia komisie súhlasili.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante prerokovala „Návrh Výzvy č. 2
na podanie projektov k poskytnutiu dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť „Rozvoj
a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt“, návrh schvaľuje jednomyseľne s nasledujúcou
zmenou:
-doplniť do povinných príloh: V prípade organizovania podujatia v priestoroch inej
inštitúcie, je povinnou prílohou k žiadosti súhlas tejto inštitúcie s podujatím, opatrený
pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu tejto inštitúcie.
Výzva č.2 bude zverejnená na web stránke mesta v mesiaci december 2018-úloha pre zapisovateľku
komisie.
3) Rôzne:
A/
Mgr. Kolek – upozornil na fakt, že v súvislosti s okrúhlym výročím - XXXV. ročníkom
Galantských trhov je potrebné včas zazmluvniť účinkujúcich umelcov, takže na nasledujúcom
rokovaní bude potrebné schváliť rámcový kultúrny program GT, keďže komisia je garantom
kultúrneho programu.
2

B/
PaedDr. Černý – vzniesol pripomienku k oceňovaniu osobností primátorom mesta – poslanci MsZ
nie sú informovaní o tom, kto toto ocenenie dostane, má k tomu výhrady a žiada nápravu.
Mgr. Kolek – uviedol, že bolo porušené VZN, keďže ocenených schvaľuje MsZ. K oceneneným
osobám nemá žiadne výhrady, mrzí ho len, že poslanci nemali šancu navrhnúť nikoho na ocenenie.
p.Bičan – navrhol tento problém s pánom primátorom prerokovať, aby bola daná možnosť
poslancom MsZ v budúcnosti navrhnúť niekoho na ocenenie.
C/
p.Laššu – vzhľadom na to, že navštevuje rôzne plesy v iných mestách, kde každé mesto má svoj
plesový výbor zodpovedný za organizáciu takéhoto podujatia, navrhol, aby v budúcnosti aj
v našom meste bol zriadený plesový výbor na organizáciu reprezentačného plesu mesta.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante odporúča do budúcnosti zriadiť
plesový výbor na organizáciu reprezentačného plesu mesta.
Predseda komisie požiadal prednostu MsÚ Ing. Srnku, aby toto uznesenie tlmočil vedeniu mesta.

Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bude upresnený pozvánkami.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 13. 12. 2018
Zapísala: Eva Poláková
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