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         Zápisnica 

 

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

a komunitného plánovania konanej dňa    18.1.2017 o 17.00 hodine na    

                                     Mestskom úrade  Leopoldov     

 

 

PROGRAM: 

 

1. 

Prehľad uskutočnených akcií od septembra 2016 do decembra 2016 a ich finančné 

vyúčtovanie - sumárna informácia. (príloha sumárny prehľad akcií s obrazovou 

dokumentáciou – zverejnený aj na webovom sídle mesta) 

 

2.   

Rozpočet 2017 v porovnaní z 2016 (28.650 Eur rok 2016 – 30.000 Eur rok 2016) 

 

3. 

Zúčtovanie dotácií za rok 2016 – IČO organizácie/Ne IČO organizácie – len informácia  

 

4. 

Zapojenie organizácií pri organizovaní kultúrnych podujatí 

 

5. 

Priestory pre mladých ľudí – získať si mladých ľudí pre aktívnejšiu spoluprácu s Mestom  

 

6.  

Výber zo žiadostí na prevádzkovanie kolotočov počas hodových slávností 

 

7.  

Podujatie - Fašiangy a pochovovávanie basy – informácia o podujatí a programe 

 

 

8. 

Nové podujatia2017  a bilbord 

 

9. 

Poďakovanie za účasť 

 

 

1. PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKCIÍ OD SEPTEMBRA 2016 DO DECEMBRA 2016 

    A ICH FINANČNÉ VYÚČTOVANIE  

 

23. 9 .2016 – Posvätenie bastiónov a brán pevnosti a pokrstenie dvoch kníh o Leopoldove 

Staviator II a Príbeh Leopoldova – história a súčasnosť pevnosti a väznice 

Podujatie uskutočnené pri príležitosti 160. výročia pretvorenia pevnosti na väznicu.  Autorom 

myšlienky zorganizovať podujatie bol pán doc. PhDr. Juraj Hladký , ktorý v spolupráci 

s vedením ÚVTOS a ÚVV a Mesta Leopoldov sprístupnil netradičným spôsobom históriu 

nášho mesta širokej verejnosti. Nielen Leopoldovčanom boli odprezentované hore uvedené 

publikácie z pera p. Hladkého. Informácia o podujatí bola zverejnená aj v našom časopise 
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Leopoldov, na webovej stránke mesta i vo Fraštackých novinách v článku ,,Vrátili dejiny 

o 350 rokov nazad“. 

 (celkové finančné náklady na akciu: 1.748, Eur) 

 

28.10. 2016 –  Lampiónový sprievod 

Tradičný sprievod spojený so súťažou o najzaujímavejšiu tekvicu. Vydarené podujatie 

s vysokou účasťou všetkých generácií. Informácia o podujatí bola zverejnená aj vo 

Fraštackých novinách, (v článku: ,,Bol to piatok - sviatok) i v časopise LEOPOLDOV.  

Poďakovanie všetkým, ktorí sa na prípravách podieľali bolo zverejnené na webovom sídle 

mesta. 

(celkové finančné náklady na akciu: 304,54 Eur) 

 

30.10. 2016 VÝLET NA STRAŠIDLÁ DO SMOLENÍC 

Vydarený druhý ročník ,,SMOLENICKÝCH STRAŠIDIEL“. OZ Karpatoš sa podarilo 

vytvoriť nápaditý program na Smolenickom zámku. Akcie sa zúčastnilo 49 účastníkov a užilo 

si príjemné a zábavné podujatie so svojimi deťmi.  Informácia o podujatí bola zverejnená aj 

vo Fraštackých novinách v článku (,, Nezľakli sa povesti...“ i na webovom sídle mesta. 

(celkové finančné náklady na akciu:  120,-  Eur) 

 

15.11.2016 KVAPKA KRVI a predvianočné posedenie s darcami 13.12.2016 

Za pomoci transfúznej stanice v Trnave Mesto Leopoldov zorganizovalo na mestskom úrade 

,,Kvapku krvi“. 22 darcov krvi prišlo , aby svojou šľachetnou aktivitou pomohlo iným. Tento 

tretí ročník nezostal bez povšimnutia. Na znak vďaky p. Švecová  za klub pacientov Eliáš 

oslovila p. primátorku Mgr. Kavuliakovú so zámerom poďakovať všetkým, ktorí sú 

dobrovoľnými darcami a zorganizovať posedenie spojené s večerou a malým darčekom. Tá sa 

uskutočnila 13.12.2016 v penzióne Nina. Informácia o podujatí bola zverejnená aj vo 

Fraštackých novinách v článku: ,, Za šľachetný čin vďaka“ a aj v časopise Leopoldov : ,,Z 

druhej strany barikády“ 

(Celkové finančné náklady na akciu: 173,80 Eur )  

 

29.11.2016 Ocenenie drotára p. Zollera 

Za prínos v oblasti remeselnej výroby získal p. Zoller čestný titul ,,Majster ľudovej umeleckej 

výroby“ od Ministerstva kultúry SR a Ústredia ľudovej umeleckej tvorby. Na znak ocenenia 

pani primátorka pozvala p. Zollera na stretnutie , aby ocenila jeho prácu v odvetví drotárstva. 

Súčasťou stretnutia bol i zápis do pamätnej knihy.Informácia o podujatí bola zverejnená 

v časopise Leopoldov: ,,Vianočný strom Jozefa Zollera“ 

 

4.12.2016 – ČLOVEČE ZAHRAJ SA – Leopoldovský festival hier – Mikuláš 

V nafukovacej hale sa uskutočnil 2. ročník podujatia určený pre všetkých, ktorí sa ešte 

nezabudli hrať. Na akcii nechýbali spoločenské hry, trampolína, nafukovací hrad, stavebnice, 

stolný futbal, šľapacie autíčka, divadelné predstavenie a samozrejme Mikuláš.  

(Celkové finančné náklady na podujatie: 1.858,45 Eur) 

 

10.12.2016 VIANOČNÉ TRHY 

Na leopoldovskom námestí sa konali tradičné vianočné trhy so stánkami ľudových 

remeselníkov, (keramické výrobky, knihy, náramky, med, propolis, sviečky, medovina, 

kvalitná čokoláda a káva, medovníčky, adventné vence), domácou zabíjačkou ,,naživo“ (v 

réžií p. Pavlena z Nového Praniera a známeho kuchára Haba) ,  kultúrnym programom pre 

každú vekovú kategóriu (Mestečanka, duo harmonikárov Vachanovcov, vystúpenia žiakov 

ZŠ, komorné Trio Impression, kapela Graeme Mark Band). Podujatiu prial čas, čo sa 
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odzrkadlilo na vyššej návštevnosti. Informácia o podujatí bola zverejnená aj vo Fraštackých 

novinách v článku: ,, Vianoce, Vianoce prichádzajú“ a v článku ,,Predvianočné stretnutia 

zažiarili“ , aj v časopise Leopoldov  ,,Ako Leopoldovčania Leopoldovčanom pripravili 

Vianoce“. 

(Celkové finančné náklady na akciu: 2.202,27 Eur) 

 

2. ROZPOČET 2017 – informácia porovnanie s rokom 2016  

Na rok 2017 bola v rozpočte pre oblasť kultúry vyčlenená suma 30.000 Eur. 

637 004  Všeobecné služby  15.180 rok 2017  15.000 rok 2016 

633 004  Všeobecné služby                 4.180 rok 2017                       5.500 rok 2016 

637 012  SOZA                                    1.000 rok 2017                      1.000 rok 2016 

637 027 Odmeny - pomoc pri akciách 3.000 rok 2017                      3.000 rok 2016 

634 004 Prepravné a nájom doprava    1.500 rok 2017                      1.300 rok 2016 

636 001 Nájomné za nájom pódia    •    4.290 rok 2017                      2.000 rok 2016   

621 000 Poistné do VŠZP           110  rok 2017                   110 rok 2016 

623 000 Poistné do ostatných poisťovní    80  rok 2017                         80 rok 2016 

625 000 Poistné do SP                             660  rok 2017                        660 rok 2016   

SUMÁR:                                                30.000  rok 2017              28.650 rok 2016       

 

 

•Poznámka – k pódiu:  informácia 

Na rok 2016 bola v rozpočte vyčlenená suma 2000 Eur na prenájom pódia na kultúrne 

podujatia. Vychádzajúc zo skutočnosti, že suma prenájmu za pódium nie je malá, za každé 

podujatie, ktoré sa uskutoční platíme 420 Eur, čo značne zvyšuje finančné náklady na každé 

podujatie, ktoré sa realizuje v exteriéri  , členovia kultúrnej komisie sa jednohlasne zhodli, (na 

predchádzajúcich stretnutiach), že by bolo vhodné z budúceho časového hľadiska mať vlastné 

pódium.  Z viacerých cenových ponúk všetci členovia súhlasne podporili cenový návrh p. 

Dušana Slováka – firma S.D.T. – Slovák, s.r.o., ktorý by dokázal vyhotoviť pódium vhodné 

na naše podmienky. O tejto skutočnosti boli informovaní aj poslanci MZ. To nesúhlasilo 

s h.u. návrhom členov kultúrnej komisie z dôvodu nevyhovujúcich priestorov na skladovanie 

a zabezpečenia . O tejto možnosti sa bude uvažovať až po dokončení stavby nového 

mestského úradu. Vzhľadom k tomu, bola v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma 4.290,- Eur 

za prenájom pódia.  

 

621 000 Poistné do VŠZP   110  rok 2017              110 rok 2016 

623 000 Poistné do ostatných poisťovní         80  rok 2017                                     80 rok 2016 

625 000 Poistné do SP                                  660  rok 2017                                   660 rok 2016   

 

SUMÁR:                                                30.000  rok 2017                               28.650 rok 2016       

 

       

3. Zúčtovanie dotácií za rok 2016 – IČO organizácie/Ne IČO organizácie - informácia  

Na základe VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

Leopoldov si svoju povinnosť zúčtovať splnili organizácie, ktoré túto povinnosť mali do 

31.12.2016. Svoje žiadosti o nové dotácie môžu podať do 31.1.2017. 

   

V rozpočte na rok 2017 bola schválená suma 30.100 Eur (v roku 2016 to bola suma 23.700 

Eur - položka 7.4.Granty) pre organizácie, ktoré majú IČO a pre organizácie , ktoré nemajú 

IČO v sme 3.050 na rok 2017 (v roku 2016 to bolo 2100 Eur) 
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Poznámka: k organizáciám, ktoré nemajú IČO  

Vzhľadom ku skutočnosti, že pani Krajčovičová, pani Kalická a pán Filip mali záujem 

pokračovať v cvičení už začiatkom januára a svoje žiadosti predložili počas vianočných dní 

,žiadosť o prenájom telocvične v ZŠ a následné nájomné zmluvy s vystavením faktúr boli 

zrealizované tak, aby cvičenie mohlo plynule pokračovať už druhý januárový týždeň. (všetci 

prítomní členovia kultúrnej komisie súhlasili )  

 

4. Zapojenie organizácií pri organizovaní kultúrnych podujatí 

Všetci prítomní členovia kultúrnej komisie súhlasili, realizovať stretnutia s organizáciami, 

ktorých zástupcovia budú účastní na kultúrnej komisii za účelom spolupráce a pomoci pri 

kultúrnych podujatiach. 

 

 

5. Priestory pre mladých ľudí - informácia 

 

Bolo vyhovené žiadosti p. Martina Majtána (,,Leopoldov za zdravší život) o prenajatie časti 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 60 bytovej jednotke na ulici 1. Mája v Leopoldove za 

účelom klubovne . Skupina chce podporiť stretávanie mladých ľudí a zapojiť ich aj do 

spolupráce pre mesto. 

 

6.  

Výber zo žiadostí na prevádzkovanie kolotočov počas hodových slávností 

Žiadosti o účinkovanie s kolotočmi počas hodových slávností predložili: p. Karol Dubský 

z Pezinka, Ladislav Pelán z Pezinka, Milada Sečkárová z Bratislavy ,  Jaroslav Bunčák 

z Dolnej Stredy. Prítomní členovia kultúrnej komisie sa jednohlasne zhodli, že z predložených 

ponúk bude akceptovaná ponuka p. Karola Dubského, nakoľko s ním je dlhoročná 

bezproblémová spoluprácu, záväzky voči Mestu Leopoldov bezodkladne plní a jeho atrakcie 

aj priestorovo vyhovujú podmienkam, ktoré Mesto z hľadiska plochy dokáže ponúknuť.   

 

7.  

Podujatie - Fašiangy a pochovávanie basy – informácia o podujatí a programe 

Všetci prítomní členovia kultúrnej komisie podporili myšlienku zorganizovať fašiangové 

podujatie v spolupráci s Novým Pranierom (opäť domáca ,,zabíjačka“ ) a súhlasili aj 

s tematickým kultúrnym programom, s ktorým vystúpi súbor Šulekovo z Hlohovca.  Súčasťou 

programu by malo byť aj vystúpenie žiakov zo ZŠ. Termín podujatia 25.2. 2017 (sobota) 

 

8. 

Nové podujatia2017 podnety a bilbord 2017 

Všetci prítomní členovia kultúrnej komisie podporili naplánované kultúrne podujatia na rok 

2017. Informácia o nových podujatiach bude zverejnená na webovom sídle mesta a na 

veľkoplošnom bilborde v parku pre širokú verejnosť. 

 

9. POĎAKOVANIE VŠETKÝM ZA POMOC A ÚČASŤ NA PODUJATIACH i na 

dnešnom stretnutí kultúrnej komisie. 

 

 

Zapísala: dňa 18.1.2017      

 

        Ingrid Vidová 

               


