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

plánovania konanej dňa 15.3 .2016  o 16.00 hodine na mestskom úrade  Leopoldov 

 

PROGRAM: 

1. Správa o činnosti organizácií a kultúrneho života v meste  

2.  Pridelené dotácie – zmluvy – vyplatenie – zverejnenie 

3. Granty 2017 - navýšenie  - informácia 

3. Kniha ,,MY MESTEČANIA“  

4. Pochovávanie basy a beseda s p. Ivanom Szaboóm 

5. Podnety p. Pagáča – komisia vzala na vedomie 

6. Poďakovanie p. Haršanyiovej 

 

1.SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ A KULTÚRNEHO  ŽIVOTA   

   V MESTE 

Pani Haršanyiová bola prizvaná, aby prečítala správu o činnosti organizácií a kultúrneho 

života v našom meste za rok 2015. Správa bola veľmi podrobná, so širokým záberom a boli 

v nej spomenuté všetky dôležité udalosti a fakty so spoločenského a kultúrneho života. 

Kultúrna komisia sa jednohlasne zhodla, že súhlasí, aby sa takto prezentovaná správa zapísala 

aj do KRONIKY nášho mesta. 

 

2. PRIDELENÉ DOTÁCIE– ZMLUVY– VYPLATENIE – ZVEREJNENIE 

Členovia komisie boli oboznámení s konečnou schválenou výškou dotácií pre IČO 

organizácie na rok 2016 v celkovej hodnote 23.700,- Eur a 2100,- Eur pre nie – IČO 

organizácie . Organizáciám už boli na základe zmlúv o dotáciách vyplatené finančné 

prostriedky. Zmluvy boli zverejnené na webových stránkach 

mesta. 

 

3. GRANTY PRE ORGANIZÁCIE - NAVÝŠENIE na rok 2017 

Odznela informácia, že v budúcnosti by bolo vhodné žiadať viacej finančných zdrojov pre 

organizácie, ktoré podporujú spoločenský, kultúrny a športový život v našom meste. 

 

3. KNIHA ,,MY MESTEČANIA“  

Vyjadrenie stanoviska členov kultúrnej komisie , či sa podieľať na financovaní knižky pána 

Viliama Hrabovského alebo nie. Členovia kultúrnej komisie sa zhodli, že knižka je napísaná 

pekne, dobre sa číta, sú tam vtipné ilustrované obrázky k príbehom, ale to čo komisia vnímala 

ako problém je , že nie je dôstojné ak píšeme o niekom, kto už nie je medzi nami 

dehonestujúco , naviac keď jeho rodinní príslušníci ešte žijú v našom meste. Komisia sa práve 

z tohto dôvodu rozhodla nepodporiť finančne túto knihu. Bol tlmočený aj názor spisovateľa p. 

Ivana Szaboa, ktorý bol totožný so stanoviskom členov kultúrnej komisie. 

 

4. POCHOVÁVANIE BASY A BESEDA S IVANOM SZABOÓM 

Informácia o realizovaných podujatiach ,,pochovávanie basy“ a beseda s Ivanom Szaboóm. 

 

5. PODNETY p. PAGÁČA 

Komisia vzala na vedomie a všetky materiály boli odovzdané jednotlivým členom komisie 

ako podklad k nadchádzajúcemu zastupiteľstvu, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2016. 

 

6. POĎAKOVANIE 

V závere poďakovanie pani Haršanyiovej sa dôsledne a komplexne prezentovanú správu. 

 

Zapísala: dňa 15.3.2016  Ingrid Vidová 



 

 

         

 

 

 


