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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante
konaného dňa 7. 3. 2012.
Prítomní:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
Mgr. Ladislav Maťašovský - primátor mesta

Program:
1) Vyhodnotenie zaslaných projektov – žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2012.
2) Rôzne.
Predseda komisie Peter Kolek privítal na zasadnutí primátora mesta a prítomných členov komisie.
1) Vyhodnotenie zaslaných projektov – žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2012.
Na základe vypísanej Výzvy č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na
rok 2012 pre oblasť “Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt“ zo dňa 11. 1. 2012 bolo
v určenom termíne podaných celkom 43 projektov. V rozpočte mesta v roku 2012 bola vyčlenená
finančná podpora pre kultúrne aktivity vo výške 26 000 €, celková suma požadovaných žiadostí
činila 79 192,85 €.
V zmysle uznesenia komisie oddelenie ŠkKaŠ vykonalo vecnú a formálnu kontrolu doručených
projektov. Žiadny z projektov nebolo potrebné vyradiť z dôvodu nesplnenia podmienok, na
požiadanie boli niektoré nezrovnalosti opravené, prípadne chýbajúce dokumenty v termíne
dodané. Následne sa všetky elektronicky doručené materiály spracovali do pdf formátu a uložené do
súborov boli prostredníctvom linku sprístupnené všetkým členom komisie na preštudovanie.
Zoznam podaných projektov - žiadostí bol zaslaný všetkým členom komisie spolu s pozvánkou
a oznámením linku mailovou poštou.
Pred začiatkom rokovania o zaslaných projektoch predseda komisie v záujme konštruktívneho
prerozdelenia finančných prostriedkov podal nasledovné návrhy:
 podporiť maximálne dva projekty za každý subjekt, keďže mnohé subjekty podali viac
projektov-žiadostí
 v záujme udržateľnosti projektu Galanta-Mikulov, keďže sa mesto zaviazalo počas 5 rokov
po ukončení projektu organizovať vybrané podujatia s týmto partnerským mestom, tento
projekt vyčleniť z rozhodovania a podporiť ho maximálnou čiastkou 80 % z celkových
nákladov projektu, t.j. 1 600 €
 na základe osvedčených zásad, ponechať rezervu vo výške 10 % z celkovej sumy určenej na
podporu kultúrnych aktivít , t.j. 2 600 €
Primátor mesta Mgr. Maťašovský taktiež požiadal členov komisie, aby bola v rámci možností
ponechaná rezerva z finančných prostriedkov určených na podporu kultúrnych aktivít.
Všetky tri návrhy predsedu komisie boli jednomyseľne odsúhlasené, pričom projekt GalantaMikulov sa pri posudzovaní nezarátal do maximálneho počtu podporených projektov.
Členovia komisie pri posudzovaní projektov v prvej fáze brali do úvahy najmä všeobecný prínos
projektov pre široké spektrum obyvateľov, zviditeľnenie mesta a organizovanie podujatí, ktoré
majú už viacročnú tradíciu. V ďalšej fáze rozhodovania boli vybraté maximálne dva projekty, ktoré
komisia navrhla podporiť u subjektov, ktoré podali viac žiadostí. V záverečnej fáze posudzovania
sa u zostávajúcich projektov vypočítalo 80 % z celkových nákladov - čo je maximálna suma, ktorou
je možné projekt podporiť. Keďže však táto suma vysoko prekračovala finančné možnosti mesta,
každý návrh bol znížený o 15 %.
Po zaokrúhlení finančných čiastok, sa členovia komisie v závere uzniesli, že odsúhlasenú rezervu
2 600 € navýšia ešte o sumu 360 €, čiže rezerva spolu bude vo výške 2 960 €.
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Komisia kultúry a medzimestských vzťahov MsZ v Galante po celkovom vyhodnotení
projektov jednomyseľne odsúhlasila prerozdelenie finančných prostriedkov určených na
podporu kultúrnych aktivít z rozpočtu mesta a odporúča primátorovi mesta ich poskytnutie
v navrhovanom rozsahu podľa priloženej tabuľky, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Oddelenie ŠkKaŠ MsÚ zabezpečí prípravu zmlúv a poskytnutie finančných prostriedkov v súlade
s termínom projektov po schválení odporúčania komisie primátorom mesta.

2) Rôzne.
A/
Pán Keppert oboznámil prítomných, že bolo založené Občianske združenie na záchranu
neogotického kaštieľa. Dňa 29. 2. 2012 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, ktoré ho zvolilo za
výkonného riaditeľa správnej rady.
Webovú stránku plánujú uviesť do prevádzky 15. marca 2012.
B/
Pán Ladislav Sabo akad. sochár navrhol do programu ďalšieho zasadnutia komisie vsunúť
informáciu o výstavnej činnosti v severnom krídle neogotického kaštieľa a renesančnom kaštieli.
Členovia komisie navrhli prizvať k tomuto bodu na komisiu PhDr. Ivetu Lenickú, ktorá je
správkyňou RK.

Termín ďalšieho zasadnutia komisie je 28. 3. 2012 ( v stredu), bude spresnený pozvánkami.

Peter K o l e k v. r.
predseda komisie

V Galante dňa 8. 3. 2012
Zapísala: E. Poláková

