Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 09. 01. 2019
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Ospravedlnená:
Ďalej boli prítomní:
Hostia:

Mgr. Peter Kolek
Milan Bičan, Peter Tomič, Rudolf Mézes,
PaedDr. Peter Černý, Bohuslav Laššu
PaedDr. Anna Piláriková

Peter Paška - primátor mesta, Mgr. Lívia Gešková - vedúca oddelenia
spoločenských služieb MsÚ, Mgr. Beáta Reisingerová - riaditeľka
Centra voľného času Spektrum
Zástupcovia občianskych združení (OZ):
Dychový orchester mesta o.z.- Lelkes János, OZ Myšlienka - Mgr. Martin Bača, OZ TEMPLARS
Slovakia - Tomáš Horváth, Pro Renovatione n.f. - Juraj Pekarovič, Fotoklub pri MsKS - Bc.
Ladislav Győrög a Jozef Keppert, OV Csemadok - Rudolf Mézes, MO Matice slovenskej - Ing.
Pavol Lehotský, Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska - Mgr. Margita
Knappová, Združenie maďarských rodičov Slovenska - Rudolf Mézes, OZ pre Hody - Bohuslav
Laššu
Zapisovateľka komisie: Eva Poláková
Predseda komisie Mgr. Peter Kolek privítal prítomných na zasadnutí a predstavil nové zloženie
komisie. Za všetkých členov komisie im poprial úspešný a šťastný nový rok, aby sa im podarilo
zorganizovať všetky plánované aktivity tak, ako si to predstavujú. Vyjadril presvedčenie, že
v týchto aktivitách dostanú podporu aj zo strany komisie kultúry.
Oboznámil členov komisie s programom mimoriadneho zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne
schválený.
Program:
1) Informácia o činnosti občianskych združení so sídlom v meste Galanta, ktorým bola poskytnutá
v uplynulom období dotácia z rozpočtu mesta na podporu rozvoja a ochrany duchovných
a kultúrnych hodnôt obyvateľov mesta.
2) Príprava projektov v zmysle Výzvy č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta na rok 2019 pre oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt“.
3) Rôzne.
1) Informácia o činnosti občianskych združení so sídlom v meste Galanta, ktorým bola
poskytnutá v uplynulom období dotácia z rozpočtu mesta na podporu rozvoja a ochrany
duchovných a kultúrnych hodnôt obyvateľov mesta:
Mgr. Kolek P. – vzhľadom na to, že minulý rok sa takéto stretnutie komisie s OZ uskutočnilo a
o činnosti a problematike jednotlivé OZ vtedy podrobne informovali, požiadal zástupcov OZ, aby
z časových dôvodov podali informáciu hlavne o tých podujatiach, ktoré budú predmetom ich
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019.
p. Pekarovič – uviedol, že n. f. Pro Renovatione začal svoju činnosť pred 27 rokmi a vytýčil si
úlohu zabezpečovať reštaurovanie pamätihodností, ktoré sú v správe mesta. Toto sa im aj podarilo,
poslednou v poradí bola socha sv. Jána Nepomuckého v Hodoch. V roku 2018 bola socha
demontovaná a v ateliéri reštaurátora sa uskutočnila prvá etapa reštaurátorských prác. Poprosil
komisiu o podporu ich projektu, aby v tomto roku mohli práce dokončiť a sochu niekedy na jeseň
osadiť späť na svoje miesto.
Mgr. Bača – za OZ Myšlienka, na úvod požiadal, či by v budúcnosti bolo možné takéto zasadnutie
situovať na inú hodinu a deň, keďže sa koná v pracovnom čase a uprostred pracovného týždňa.
Vzhľadom na to, že sú noví členovia komisie, pripravil súhrnný materiál-informáciu o nosných
aktivitách OZ Myšlienka, ktorú predniesol. Zdôraznil hlavne aktivity: 10 ročníkov Vianočného
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charitatívneho koncertu (2008-2018), 4 ročníky celomestského Svätomartinského lampiónového
sprievodu (2015-2018), 3 open-air koncerty na námestí v rámcu podujatia Hudba v meste Galanta
(2017), 3 ročníky Míle pre mamu v spolupráci s RC Bambuľkovo (2015,2017,2018) a 1.ročník
podujatia Piknik s hrami nášho detstva (2017). Odovzdal členom komisie aj bulletin, ktorý bol
vyhotovený pri príležitosti 10.ročníka Vianočného charitatívneho koncertu. Poďakoval sa za dobrú
spoluprácu s pani Geškovou a pani Polákovou z oddelenia spoločenských služieb MsÚ a pani
Juhosovej z MsKS, ktoré boli OZ veľmi nápomocné. Uviedol, že 10. ročník vianočného charit.
koncertu bol rozlúčkový, nebudú ho už viac organizovať, oznámili to aj na podujatí. Dôvodom je
čiastočne vyťaženosť, zmena bydliska, ale aj iné dôvody. Oznámil, že v tomto roku nebude OZ
Myšlienka podávať projekty na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Konštatoval, že v minulosti
sa pokúšal predstaviť svoj návrh na zlepšenie systému poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, bol aj
na niekoľkých zasadnutiach MsZ, ale nič sa nezmenilo. Je presvedčený, že tento systém by mohol
byť lepší a transparentnejší, má pripravené materiály-nový koncept procesu, nové formuláre,
hodnotiace systémy, návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia. Je ochotný dať ich novým
členom komisie alebo zaslať aj mailom. Uviedol, že je dlhoročným členom správnej rady jedného
nadačného fondu a podobnou grantovou formou rozdeľujú ročne 30 až 40 tisíc Eur. Skonštatoval,
že za 10 rokov, čo organizujú v meste podujatia nezištne, pre verejnosť, strávili množstvo času
byrokraciami, formalitami, ktoré by sa určite dali zjednodušiť. Cíti v tomto meste aj určitú
nevraživosť, ktorá sa prenáša aj na OZ. S ohľadom na toto všetko oznámil, že v tomto roku nebude
OZ Myšlienka podávať žiadne projekty na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta.
Mgr. Kolek P. – na margo odznených vecí uviedol, že minulý rok vyčerpávajúco reagoval na túto
tému a väčšina prítomných to počula, nemieni sa opakovať. Uviedol, že komisia za predošlé roky
spravila toľko v problematike dotácií, že len ten, čo to nechce vidieť, to nevidí.
Predseda komisie ďalej informoval prítomných, že na dnešné zasadnutie prizval Mgr.
Reisingerovú-riaditeľku CVČ-Spektrum v záujme koordinácie podujatia Deň detí s občianskym
združením RC Bambuľkovo. Keďže sa z tohto RC nikto zasadnutia nezúčastnil, bude potrebné ich
potom osloviť.
p. Horváth z OZ TEMPLARS Slovakia - ospravedlnil zástupcov RC Bambuľkovo, pre chorobu sa
nemohli zúčastniť.
Mgr. Reisingerová – uviedla, že vlani bol problém s ujednotením termínu organizovania podujatia
Deň detí, keďže na túto akciu podávalo projekt viacero organizácií – RC Bambuľkovo, OZ Hody
z kultúry a CVČ zo školstva. CVČ sa rozhodlo v tomto roku pre lepšiu prehľadnosť podať projekt
na podujatie Dňa detí v oblasti kultúry, budú ho v meste organizovať 2. júna v nedeľu. Uviedla, že
organizujú Deň detí aj v mestských častiach okrem Hodov, kde toto podujatie robí už niekoľko
rokov OZ pre Hody. Druhý projekt, ktorý budú podávať, je už tradične na organizovanie
workshopu-súťaže v hre na bicie nástroje.
Mgr. Kolek P. – do budúcnosti navrhol, keďže Deň detí je celomestským podujatím, vyčleniť
v rozpočte mesta zvlášť finančné prostriedky pre CVČ na jeho organizovanie mimo dotačného
systému v oblasti kultúry, podobne ako sú Galantské trhy a Vianočné trhy.
Ing. Lehotský – uviedol, že minulý rok MO-Matice slovenskej oslávil 85. výročie svojho založenia.
Na podujatí, ktoré sa konalo v MsKS vystúpil Spevácky zbor slovenských učiteľov. Vysoko
hodnotil ústretovosť a spoluprácu so zamestnancami MsKS pri organizovaní tohto podujatia.
Uviedol, že v tomto roku budú podávať dva projekty-z toho jeden na kultúrno-spoločenské
stretnutie Vatra zvrchovanosti. Plánujú realizovať spomienku na významnú osobnosť tohto mesta
Alexandra Alagoviča, ktorý pôsobil ako farár v Galante v r.1800 a jeho zásluhou bol postavený na
Hlavnej ulici Rímskokatolícky kostol, v ktorom odslúžil prvú svätú omšu. Na toto podujatie nebudú
podávať projekt, budú zabezpečovať fin. z iných zdrojov.
p. Lelkes – dirigent Dychového orchestra mesta Galanta – uviedol, že v roku 2018 mali veľa
vystúpení na rôznych významných podujatiach v meste, ale aj v zahraničí. Zúčastnili sa rôznych
festivalov, veľmi úspešný boli v maďarskom meste Mór, kde získali zlaté pásmo na súťažnom
festivale dychových hudieb. Poďakoval pánovi primátorovi, že sa festivalu zúčastnil a podporil ich
pred vystúpením. Na tomto podujatí videli, ako sú súbory z ostatných miest vybavené rovnakým
reprezentačným oblečením a uniformami. Budú sa snažiť v záujme reprezentácie mesta riešiť
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rovnaké označenie napr. logom mesta. Uviedol, že plánujú aj v našom meste začať s organizáciou
Festivalu dychových hudieb a mažoretiek-na to budú podávať projekt, okrem projektu na činnosť
dychového súboru. V závere požiadal o spoluprácu pri riešení dopravy súboru na medzinárodné
festivaly a súťaže.
Mgr. Kolek P. – uviedol, že pozná dobre fungovanie Dychového orchestra, nakoľko skúšajú a sídlia
v MsKS. Vie, že finančné prostriedky, ktoré im boli pridelené, pokrývali náklady len na notový
materiál, skúškové veci a hudobné nástroje, všetko ostatné si hradili sami. Uviedol, že do
budúcnosti sa bude treba týmto veciam venovať aj iným spôsobom.
p. Paška – primátor mesta – uviedol, že súťaž v Móri veľmi dobre pôsobila aj vizuálne, nielen na
počutie to bolo vynikajúce. Potešilo ho, že práve naše mesto vyhralo, bolo to naozaj zaslúžené
víťazstvo. Prisľúbil, že sa budú hľadať zdroje na vyriešenie ďalších potrebných vecí pre orchester.
Informoval, že navštívil partnerské mesto Tótkomlós, kde sa v auguste bude konať festival.
Prisľúbil im, že sa ho náš dychový orchester zúčastní a požiadal p.Lelkesa, aby si tento festival
zaradili do programu dychového orchestra.
p. Horváth - za OZ TEMPLARS Slovakia – uviedol, že OZ bude podávať len jeden projekt na XII.
ročník podujatia Galantafest. Chceli by tento rok spojiť viacej vecí dokopy-ochutnávku vína, súťaž
záhradkárov, vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón, vystúpenie orchestra a galantských spevákov
s piesňami Karola Duchoňa, skupín, detské programy, aby si každá veková kategória našla to svoje.
Podujatie budú organizovať v mesiaci september, ako sa Galantafest organizoval pôvodne
v začiatkoch. Organizujú aj viacej projektov, ale budú sa ich snažiť financovať tak ako doteraz
sponzorsky. Poprosil kultúrnu komisiu, čo sa týka prideľovania dotácií- či by bolo možné vytýčiť
nejaký termín, kedy budú financie zaslané. Je to z toho dôvodu, že OZ do organizovania podujatí
dávajú vlastné financie, aby vedeli, kedy im dotácia bude odoslaná.
Ďalej požiadal komisiu kultúry, či by bolo možné koordinovať termíny podujatí a prípadne
v záujme lepšej informovanosti umiestniť v meste tabuľu s uvedenými termínmi všetkých
kultúrnych podujatí, ktoré sa budú realizovať, tak ako napríklad bola pred voľbami tabuľa pred
MsÚ.
Mgr. Kolek P. – komisia kultúry rieši inú problematiku, tieto veci nekoordinuje. Pravidelne sa
konajú stretnutia všetkých zástupcov kultúrnych inštitúcií a organizácií na území mesta, ktorí
koordinujú organizovanie kult.podujatí v meste. Na základe týchto stretnutí vznikne každý rok tzv.
Kalendár podujatí, kde sú uvedené všetky významné podujatia, ktoré jednotlivé organizácie
a inštitúcie v našom meste organizujú. Na rok 2019 mohli aj OZ v určenom termíne do tohto
kalendára nahlásiť svoje podujatia. Tento kalendár je dostupný vo všetkých kultúrnych inštitúciách,
v MsKS, v kine, v knižnici. Možno by nebolo zlé na stretnutia zástupcov kultúrnych inštitúcií
prizývať aj zástupcov občianskych združení. Nevie si to celkom predstaviť z technického hľadiska,
ako by sa toto veľké množstvo podujatí dalo uviesť na nejakú jednu tabuľu, ani tri by určite
nestačili a muselo by to byť uvedené veľmi drobným písmom. Čo sa týka určenia termínu
poskytnutia dotácie- komisia nevie ovplyvniť termíny zaslania finančných prostriedkov na dotácie.
Posúdi podané projekty, odporučí poskytnutie fin.prostriedkov MsZ, všetko ostatné, čo sa udeje po
schválení mestským zastupiteľstvom je v rukách pána primátora.
Mgr. Gešková – reagovala na otázku koordinácie termínov podujatí, keďže vlani pri tomto stretnutí
bolo dohodnuté, že OZ budú zasielať na jej mailovú adresu zoznam všetkých plánovaných podujatí
a v prípade zistenej kolízie organizovania podujatí v rovnakom termíne im to dá na vedomie. Takto
sa to dialo vlani, mohlo by sa to zopakovať.
Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov odporúča občianskym združeniam zaslať
v termíne do 15. 01. 2019 vedúcej OSS Mgr. Geškovej informačný mail o termínoch
plánovaných podujatí. Mgr. Gešková zašle všetkým OZ súhrnnú informáciu
o pripravovaných podujatiach.
Mgr. Bača – kalendár podujatí sa tvorí na začiatku roka a v priebehu roka môže prísť ešte k rôznym
zmenách v podujatiach. Navrhol realizovať informačnú tabuľu s pripravovanými podujatiami vždy
napr.na mesiac-dva dopredu, môžu sa využiť aj tabule pred MsKS. Bolo by to na očiach, je toho
názoru, že toto viac osloví všetkých občanov.
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p. Paška – primátor mesta – nad vstupom do MsÚ bola v minulosti umiestnená tabuľa, na ktorú sa
premietali správy, nebolo to stopercentne funkčné, pokazilo sa to, hľadalo sa iné riešenie. Vlani sa
na túto tabuľu umiestňovali na niekoľko dní dopredu najvýznamnejšie kultúrne podujatia, ktoré sa
v meste chystajú. Ale už v momente, keď tam boli štyri podujatia, strácalo to svoj efekt, nebolo to
dobre vidieť, napriek tomu, že to bol bilboard. Na druhej strane námestia sú umiestnené reklamné
tabule a presklené vitríny, ktoré sa do určitej miery míňajú účinkom. Je toho názoru, že ľudia
potrebujú všetko dostať doslova až pod nos. Je potrebné hľadať spôsoby, ako tieto informácie dávať
občanom na jednom mieste-využívať viacej internet-aplikáciu na propagovanie kultúry v meste.
Odporučil všetkým OZ viacej komunikovať s ním a zasielať oznamy o pripravovaných podujatiach
do Galantských noviniek, ktoré vychádzajú vždy okolo 15-teho v náklade 7000 ks a distribuujú sa
do schránok. Umiestňovať nejaké ďalšie tabule je podľa neho zbytočné.
Čo sa týka dotácií-uviedol, že tieto nie sú nárokovateľné, záleží na komisii, či dotáciu schváli
a v akej výške, na MsZ-koľko financií vyčlení na dotácie a v konečnom dôsledku na primátorovi
mesta, ktorý sa vždy môže rozhodnúť, či dotáciu podpíše, alebo sa tieto finančné prostriedky
využijú na niečo iné podobne užitočné, alebo sa financie prenesú do ďalšieho roku. K termínom
poskytnutia dotácií – minulý rok bolo potrebné prijať opatrenie, že platby z MsÚ odchádzali len
v určených konkrétnych termínoch, keďže hlavne začiatkom roka neboli ešte naplnené príjmy,
podielové dane neprichádzali tak, ako by bolo potrebné.
Bc. Győrög – informoval, že Fotoklub pri MsKS Galanta oslávi budúci rok 45. výročie svojho
založenia. Uviedol, že tento rok podávajú len jeden projekt – na 9. ročník Letných fotodielní. Toto
dvojdňové podujatie sa stalo odrazovým mostíkom k ďalším veľmi významných úspechom
fotografov z nášho mesta a blízkeho okolia. Uviedol, že so spôsobom a termínmi poskytovania
dotácií sú spokojní, nemajú k nemu žiadne výhrady.
Mgr. Knappová – podala informáciu, že Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry
Slovenska v Galante oslavuje v tomto roku už 20. výročie svojho založenia. Za tie roky sa snažili
v meste robiť kultúrne podujatia, ktoré nerobili iné inštitúcie a zameriavali sa na kultúru
národnostných menšín, najmä na židovskú a maďarskú. Budú podávať dva projekty- Prezentácia
židovskej kultúry v meste a Spomienkový hudobný medailón pri príležitosti 15. výročia úmrtia
husľového virtuóza Viliama Farkasa. Projekt bude organizačne aj finančne náročný. Na toto
podujatie majú prisľúbenú spoluprácu rozhlasu a STV, bude to megakoncert, keďže chcú pozvať
svetovú špičku Jánoška Ensemble. Očakávajú veľkú účasť nielen z Galanty, ale aj zo širokého
okolia.
p. Mézes – uviedol, že OV Csemadok je taktiež spokojný so spôsobom poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta. Vždy po podpise zmluvy dostali dotáciu cca mesiac pred konaním podujatia. Ako
príklad uviedol, že z Úradu vlády dostali na januárové a februárové podujatia financie až v mesiaci
december. Ďalej informoval o podujatiach, ktoré organizovali OV Csemadok a Združenie
maďarských rodičov na Slovensku v roku 2018. Uviedol, že v tomto roku Csemadok oslavuje 70.
výročia založenia, na tieto oslavy bude OV Csemadok podávať projekt a na Celoslovenské oslavy
dňa maďarskej kultúry. ZMRS podáva projekt na Medzinárodnú husľovú súťaž Z.Kodálya a Dni
materinského jazyka. Pri príprave podujatí si vždy najprv odsúhlasia termíny s riaditeľom MsKS,
navrhol, že toto by mali urobiť všetky inštitúcie, ktoré organizujú kultúrne podujatia v meste.
Skonštatoval, že na celom južnom Slovensku je len málo takých miest, ktoré majú aspoň 20 percent
takých podujatí, čo máme v Galante.
p. Laššu – informoval, že OZ pre Hody organizuje každoročne asi desať podujatí. Tento rok
podávajú dva projekty na podujatia, ktoré sú pre nich najdôležitejšie a to: Charitatívny ples vo
februári so zameraním na benefíciu a Deň detí v Hodoch, ktorý budú organizovať 8. júna.
Mgr. Kolek P. – poďakoval zástupcom OZ za prvotné informácie k projektom.
p. Keppert – čestný prezident Fotoklubu – na základe už spomenutého mena významného biskupa
Alexandra Alagoviča dal podnet pouvažovať v našom meste o spôsobe, ako vzdať poctu
významným osobnostiam mesta pri príležitosti ich nejakého významného jubilea. Vedel by si to
predstaviť, napr. vo vstupnej hale MsKS nejakým umeleckým dielom, tým by sme dali inšpiráciu aj
mladej generácii, ktorá o histórii mesta vie strašne málo.
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2) Príprava projektov v zmysle Výzvy č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych
hodnôt“:
Mgr. Kolek P. – odovzdal slovo zapisovateľke komisie, aby oboznámila prítomných s formálnymi
záležitosťami podávania projektov, prípadne, na čo si treba dávať pozor aj pri vyúčtovaní dotácií.
p. Poláková – upozornila prítomných, že pri príprave projektov je nutné prečítať si výzvu ako aj
VZN č.1/2007 a č.18/2013 o poskytovaní dotácií, ktoré obsahujú všetky podmienky poskytnutia
dotácie a všetky náležitosti a povinné prílohy, ktoré musia byť súčasťou podávaného projektu.
V tomto roku je povinnou prílohou (okrem iných dokladov-čestných vyhlásení, dokladu o platnej
registrácii) v prípade organizovania podujatia v priestoroch inej inštitúcie aj súhlas tejto inštitúcie
s podujatím. Upozornila, že ak niekto zo subjektov dotáciu nevyúčtuje, alebo ju vyúčtuje neúplne a
v rozpore s uzatvorenou zmluvou, nemá nárok na poskytnutie dotácie v ďalšom období.
Ďalej uviedla, že oddelenie spoločenských služieb sa snaží OZ vychádzať vždy v ústrety a finančné
prostriedky na dotácie zasielať mesiac alebo dva pred termínom podujatia.
Mgr. Kolek P. – uviedol, že komisia bude striktne dbať na to, aby v prípade organizovania podujatia
v priestoroch inej inštitúcie bol priložený súhlas tejto inštitúcie s podujatím, inak projekt nebude
podporený. Takisto projekt nebude podporený ani vtedy, ak je OZ podávajúce projekt dlžníkom
voči ktorejkoľvek mestskej inštitúcii. Ďalej uviedol, že na základe podnetu komisia bude rokovať
o návrhu termínu poskytnutia dotácie 30 dní pred plánovaným podujatím.
Oboznámil prítomných s kritériami, na ktoré komisia prihliada pri posudzovaní projektov:
 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
Mgr. Knappová – uviedla, že si narýchlo prelistovala materiál pána Baču, ktorý spracoval
k poskytovaniu dotácií. Podľa jej názoru pri používaní tohto systému by bolo ešte viacej byrokracie,
ktorú by niektoré OZ nemuseli zvládnuť. Práve forma, ktorú zvolilo mesto je prehľadná, pre
každého jasná a stručná, rozumie jej každý.
Mgr. Bača – netvrdí, že jeho riešenie musí byť najvhodnejšie, ale za uplynulé štyri roky sa snažil
o možnosť prejsť si to na komisii kultúry a prediskutovať túto možnosť, čo sa nestalo. Jeho cieľom
nie je robiť zbytočné byrokratické prekážky, ale výzva by mala byť taká, aby z nej bolo jasné, čo
z toho toto mesto má, čo to prinieslo, aby projekt bol merateľný.
Mgr. Knappová – minimálne 90% podujatí sa pravidelne zúčastňujú členovia komisie kultúry, ako
aj všetci, ktorí v kultúre pôsobia. Osobná účasť by mala byť kvalitatívne a kvantitatívne hodnotiaca.
Po prečítaní projektu sú členovia komisie určite schopní posúdiť výšku dotácie, aj to, či je
organizácia schopná podujatie urobiť na takej úrovni ako napríklad predošlý rok, alebo ho posunúť
niekde inde.
Ing. Lehotský – odporučil dať pánovi Bačovi priestor na niektorom zasadnutí komisie na
prednesenie svojich návrhov v súvislosti s formou dotačného systému mesta.
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Uznesenie komisie:
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov prerokovala bod „Príprava projektov v zmysle
Výzvy č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre
oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt“ a berie ho na vedomie.
Predseda komisie sa na záver ešte raz poďakoval zástupcom OZ za účasť a prezentáciu ich
projektov, upozornil na termín predkladania projektov do 10. 1. 2019, komisia bude o projektoch
rokovať na svojom zasadnutí 21. 01. 2019.

Mgr. Peter Kolek v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 10. 01. 2019
Zapísala: Eva Poláková
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