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     Zápisnica  
                    zo zasadnutia komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií 

a komunitného plánovania konanej dňa    2.2.2016  o 16.00 hodine na    

mestskom úrade  Leopoldov        

 

PROGRAM: 1.  A. Mikuláš a Vianočné trhy -  vyhodnotenie  

                             B. Príloha prehľad  o realizovaných podujatiach v roku 2015 

                             C. Informácia o získaných GRANTOCH cez VÚC a od  spon- 

                                  zorov     

     2.  Schválený rozpočet na rok 2016 – oblasť kultúra   

     3.  Posúdenie žiadostí o finančné príspevky pre organizácie, ktoré                                                    

          nemajú IČO 

     4.  Posúdenie žiadostí o dotácie pre organizácie , ktoré majú IČO 

                       5.  Nepriame dotácie - informácia 

     6.  PÓDIUM  - informácia 

                       7.  Poďakovanie   

 

 

1. MIKULÁŠ a VIANOČNÉ TRHY VYHODNOTENIE + príloha prehľad akcií 

realizovaných za rok 2015 

A/ 

6.12.2015  - Mikuláš a spoločenské hry – podujatie organizované mestom 

a mládežníckou organizáciou SCARABEUS (financovanie: 711,80 Eur cez 

SKARABEUS a 810,57 Eur financovanie mesto a z toho 200 Eur bol získaný Grant cez 

VÚC Trnava). 

12.12.2015  - Vianočné trhy – tradičné podujatie organizované mestom(celodenný 

program: vystúpenia: Mestečanky, Lenky Slovákovej, Daniela Ondriu, Cantica -,,z“ 

Nova, p. Straku, a krst knihy p. Szaboá – Žaby na Trolaskoch,  podávanie klasických 

vianočných jedál a predaj výrobkov drobných remeselníkov. 

Celkové náklady na podujatie:  1.830,26 Eur 

     B/  

     Obrazová príloha č.1 :  prehľad  akcií realizovaných v roku 2015 spolu       

          s finančným vyhodnotením príloha č. 2 

           C/ 

Získané peňažné prostriedky cez VÚC Trnava  a sponzoring na financovanie kultúrnych 

a športových podujatí:   

          BEH MESTOM:       dotácia  300,-  Eur 

ŠPORTOVÉ PODUJATIE:     dotácia  500,-  Eur 

VRÁŤME SLOVENSKU HARMONIKU:   dotácia  430,-  Eur 

STRAŠIDLÁ NA SMOLENICKOM ZÁMKU:    dotácia   200,-  Eur 

MIKULÁŠ A SPOLOČENSKÉ HRY:           dotácia:  200,-  Eur 

Spolu cez VÚC:          1.630,-  Eur 

Poďakovanie p. Kristíne Bajtalovej za získanie finančných  zdrojov z,,VÚC“ Trnava a z 

iných zdrojov -  sponzorstva. 

          Darovacia zmluva  JAVYS:    1000,- Eur 

          Poďakovanie p. prednostke – Ing. Adriane Urbanovej  

          za získanie finančných prostriedkov na akciu vianočné trhy- 

zmluva o reklame  J & T Banka     500,- Eur. 

            

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 – oblasť kultúra 
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7.3 kultúrne podujatia:  28.650,-  Eur  na výdavky spojené s organizovaním kultúrnych 

a športových podujatí počas roka 2016 – príloha č. 3 

 

 

3. POSÚDENIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÉ PRÍSPEVKY pre organizácie, ktoré 

nemajú IČO: 

       

          Žiadosť do 31.1.2016  si podali: 

 

 ,,MESTEČANKA“ – p. Ing. Pavol Karaba – zvuková aparatúra – požadovaná suma 600,- 

Eur  (v minulosti nežiadali príspevok)  

 

 ,, ODDIEL REKREAČNEJ TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU – p. Eleonóra 

Krajčovičová – cvičenie pre ženy – požadovaná suma  200 Eur. 

(v roku 2015 – odsúhlasená dotácia od mesta 200  ) 

 

 ,, REHACVIČENIE“ – p. Terézia Kalická – požadovaná suma 200,- Eur 

(v roku 2015 – odsúhlasená dotácia od mesta 200 ) 

 

 ,,JOGA PRE VŠETKÝCH“ – p. František Filip – požadovaná suma 150,- Eur (v roku 

2015 odsúhlasená dotácia od mesta 150,-  Eur  

 

 ,,NEREGISTROVANÍ  STOLNÍ  TENISTI“ – p. Ladislav Piovarči – požadovaná suma 

200,-  Eur ( v roku 2015 odsúhlasená dotácia od mesta 

200 Eur) 

 

 ,, SKARABEUS“ – p. Kristína Bajtalová – (v roku 2015 odsúhlasená dotácia od mesta 

750 Eur)  

  

Pre  ,,NEIČO“ organizácie ,, Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu „ p. Krajčovičová, pre 

,, Rehacvičenie – p. Kalická a ,, Joga „– p. Halásová, kultúrna komisia odporučila schváliť 

príspevok na rok 2016  v žiadaných sumách – viď. príloha č.4. dňa 7.1.2016.  ( spolu suma 550,- 

Eur) 

 

Kultúrna  komisia vyjadrila dňa 2.2.2016 súhlas so schválením finančných príspevkov pre 

,,SKARABEUS“ – p. Kristína Bajtalová (750 Eur), pre ,,Neregistrovaných stolných tenistov“ – 

p. Piovarči (200,- Eur)  a finančný príspevok bol odsúhlasený aj pre žiadosť ,,Mestečanky“ - p. 

Ing. Karaba v sume  (600 Eur) za účelom zakúpenia zvukovej aparatúry. (spolu suma: 1.550,-

Eur)  

 

V celkovom finančnom vyjadrení členovia komisie odsúhlasili žiadosti o finančné príspevky 

pre všetky ,,neičové organizácie“ na rok 2016 v sume   2.100,- Eur. 

 

Poznámka:  v rozpočte na rok 2016 je pre tieto organizácie vyčlenená suma: 

                        2.950 Eur (program 13.6.2) 

 

4. POSÚDENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE na rok 2016  pre organizácie, ktoré majú 

IČO a prehľad zúčtovaní za rok 2015 

 

Žiadosti o nové dotácie od mesta si podali nasledovné organizácie: 

viď. priložená  príloha č. 5  spolu s prehľadom o vyúčtovaní za rok  

          2015. Kultúrna komisia vyjadrila súhlas a odporúčanie, aby organizá- 
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          ciam boli poskytnuté dotácie podľa priloženého prehľadu. Vzhľadom 

          ku skutočnosti, že organizácia Slniečko si z dôvodu zrušenia činnosti        

          nepodala novú žiadosť kultúrna komisia sa zhodla, že suma 700,- Eur  

          by sa mohla prerozdeliť (   250,- Eur = Stolní tenisti, 250,- Šanec, 100 Eur 

          leopoldovskí tenisti, 100 Eur futbalisti MTK).  

 

V celkovom finančnom vyjadrení členovia komisie odsúhlasili žiadosti o dotácie pre  všetky 

,,ičové organizácie“ na rok 2016 v sume 23.700,- Eur. 

 

Na rok 2016 bolo v rozpočte mesta vyčlenených na žiadosti o dotácie pre  IČO organizácie 

23.700,- Eur. Program 7.4. Granty položka 642.001 Transfery  

 

    5.  Informácia o nepriamych dotáciách, ktoré mesto poskytuje záujmovým  

         organizáciám . (príloha č. 6) ... bezplatné využívanie areálu a pozemkov, 

         ktoré sú vo vlastníctve mesta napríklad: Klub MTK – ihrisko, budova   

         MTK, zľavnené prenájmy v hale – nohejbalisti,  prenájom  v priestoroch  a   

         uhrádzané energie mestom, tlačenie pozvánok organizácií Šanec,  platenie 

         priestorov na ul. 1.Mája v Leopoldove, platenie priestorov v bývalej budo- 

         ve polície...  Pripomenutie, že  aj týmto menej viditeľným spôsobom mesto 

         nemalou mierou prispieva na činnosť organizácií.  

 

6. PÓDIUM – príloha č. 7  

     

Vzhľadom ku skutočnosti, že mesto nemá stabilný kultúrny stánok a podujatia sa konajú 

v exteriéri, kde treba vytvoriť aj adekvátne  zabezpečenie či už pre kapely, divadielka formou 

pódia, perspektívne sa uvažuje možnosti zakúpenia pódia. Treba však prihliadnuť  na kvalitu, 

technické parametre, cenu. Komisia sa zhodla, že uvedenú problematiku je vhodné v budúcnosti 

riešiť  v spolupráci s   

komisiou  investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia. 

(príloha: cenové ponuky priebežne) 

 

1. Prenosné skladacie pódium (s prestrešením) 

   A/ cena pri strednej veľkosti  rozmer 4 x 5 metrov 

            B/ cena pri veľkom rozmere 

2. Pódium, ktoré by bolo statické, na stálo na jednom mieste (prestrešené) 

   A/ cena pri strednej veľkosti  rozmer 4 x 5 metrov 

            B/ cena pri veľkom rozmere 

     7. POĎAKOVANIE 

         Všetkým za pomoc pri doteraz realizovaných podujatiach.   

 

 

 

Zapísala dňa:  02.2.2016 

Ingrid Vidová 

 


