Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve
v Sládkovičove dňa 5. 11. 2019

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
3. Pripravované kultúrne akcie
4. Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
5. Rôzne
6. Záver
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Eva Sudová otvorila zasadnutie a privítala prítomných.
2. Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s plánovanými zmenami pri podávaní žiadostí o
dotáciu z rozpočtu mesta v budúcom roku. Žiadateľ bude musieť rozpísať, na čo konkrétne budú
finančné prostriedky použité. Podmienkou bude tiež spolufinancovanie. Alexander Vígh oponoval, že
pri podávaní žiadosti ešte nevedia odhadnúť náklady súvisiace s účasťou súborov na festivaloch. Tiež
mal pripomienku k vlaňajšej dotácii pre mladých začínajúcich citaristov, ktorá bola sľúbená, ale
nezrealizovaná. Ďalej vysvetlil prítomným princíp financovania Csemadokárskych akcií, nakoľko sa k
nemu dostala pripomienka, že mesto podporuje vo väčšej miere tie. Ozrejmil, že akcie sú
financované z podpory družobnej spolupráce a na programe sa podieľa svojím programom aj
družobné mesto.
Následne komisia pristúpila k posudzovaniu jednotlivých žiadostí, pričom každý žiadateľ, ktorý bol
prítomný, dostal slovo k odprezentovaniu svojej žiadosti, aby oboznámil prítomných s jej obsahom.
Odznela pripomienka k preformulovaniu žiadosti Klobáskového klubu, nakoľko sú v nej uvedené
náklady na Medzinárodný klobásový festival, na ktorý sa štandardne prispieva z rozpočtu mesta. Je
potrebné uviesť náklady na reprezentáciu.
Komisia navrhuje schváliť požadované dotácie vo výške 16 350,- eur spolu s rezervou 17 000,- eur.
3. Kultúrne akcie
Predsedníčka komisie apelovala na prítomných, aby organizovali akcie s čo najširším záberom, aby
spájali ľudí, nie rozdeľovali. Zamerať sa na viacgeneračné, multinárodné akcie. Zaangažovať DC
Hrajkovo, ktoré organizovalo svojho času úspešnú akciu - Rozprávkový les, no v súčasnosti nie je
záujem zo strany mamičiek, a nemajú na to ani financie. Bolo by dobré zistiť, čo je optimálne, aby
mali nárok na dotáciu.
4. Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Hlavná kontrolórka vypracovala návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 100/2018 o poskytovaní dotácií z

rozpočtu mesta. Členovia komisie ho spripomienkovali, po zapracovaní pripomienok ho navrhujú
schváliť.
4. Rôzne
Ján Krommer apeloval na nedostatok personálu pri akciách, či už vnútorných, kde treba upozorňovať
divákov, aby si nenosili do veľkej sály Inovatechu jedlo a nápoje, alebo vonkajších, kde absentuje
strážna služba.
7. Záver
Predsedníčka komisie Eva Sudová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Komisie
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove.

Zapísala: Ing. Zuzana Červenková

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020

1

MO Csemadok, Dió héj

Dátum
podanej
Účel použitia projektu
žiadosti
16.09.2019 Celoročná činnosť

2

MO Csemadok, Detský citarový súbor Diócska

16.09.2019 Celoročná činnosť

1 300,00 €

1 300,00 €

0,00 €

3
4
5

MO Csemadok Sládkovičovo
MO Csemadok,Hahota
MO Csemadok, DFCS

1 700,00 €
1 400,00 €
1 000,00 €

1 700,00 €
1 400,00 €
1 000,00 €

500,00 €
1 300,00 €
800,00 €

6

Občianske združenie-Usmiate slniečka v MŠ

16.09.2019 Celoročná činnosť
30.09.2019 Činnosť a existencia súboru
30.09.2019 Organizovanie kultúrnych podujatí
Nákup ľudových krojov pre chlapcov aj
27.09.2019
dievčatá

2 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

500,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

800,00 €

1 500,00 €

200,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 300,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

350,00 €

350,00 €

0,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

300,00 €

15 650,00 € 16 350,00 €
650,00 €

7 000,00 €

Por.
Názov žiadateľa
číslo

7

MO Matice Slovenskej Sládkovičovo

Vyčistenie busty Andreja Sládkoviča,
Folklórne popoludnie pre členov MO MS,
30.09.2019 spomienkové popoludnie k 73. výročiu
presídlenia, tvorivé dielne, súťaž šarkany

10

MO Matice slovenskej Sládkovičovo, Súbor malých
Príprava a organizácia podujatí v oblasti
30.09.2019
javiskových foriem
umeleckého prednesu
MO Matice slovenskej Sládkovičovo, Folklórny
Príprava a organizácia kultrnych podujatí
súbor Zvončekárky, Detský folklórny súbor
30.09.2019
v oblasti ľudového tanca a spevu
Zvončeky
OZ Klobáskový klub Sládkovičovo
30.09.2019 Medzinárodný klobásový festival

11

OZ Ponvagli

30.09.2019 Prezentácia historie mesta-publikácia

12

OZ Ponvagli

30.09.2019

13

OZ Ponvagli

14

Súkromná stredná odborná škola Sládkovičovo

8
9

Spolu
Rezerva
Celkom

Prezentácia historie mesta-rekonštrukcia
pamätníka
Viacgeneračné komunitné aktivity pre
04.10.2019
rodiny s deťmi
30.09.2019 Organizačné zabezpečenie

Požadovaná
dotácia na
rok 2020
2 000,00 €

2 000,00 €

1 300,00 €

Návrh
komisie

17 000,00 €

Poskyt.dot. Schválená
dotácia MZ
rok 2019

