
Zápisnica 
 

Z online komunikácie a hlasovania o žiadostiach na dotáciu 
 Komisie kultúry zo dňa 25. a 26 3. 2021, 

 
 
Zúčastnili sa: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, Miroslav 
Sedlák, Lucia Marcinátová, Iveta Petrušková 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia:  
Ospravedlnení neprítomní:  
 
Program  
Bod 1 . Dotácia pre I.N.A.K (podľa žiadosti) 
Bod 2. Dotácia pre Hydrorock (podľa žiadosti) 
Bod 3. Informácia predsedu komisie o žiadosti na predĺženie možnosti žiadať 
o dotáciu od komisie kultúry 
 
Záznam z komunikácie a hlasovania z 25. a 26. 3. 2021 
Maroš Repík 
 
Vážené kolegyne, kolegovia. 
Dovolím si Vás osloviť  s požiadavkou o hlasovanie -  on line oficiálne, ako keby bola 
komisia kultúry písomne. 
Termín hlasovania od teraz do zajtra 26.3.2021  12:00 hod. 
 
Bod 1 . 
Hasovanie o udelení dotácie pre I.N.A.K (Podľa žiadosti) 
Bod 2. 
Hasovanie o udelení dotácie pre Hydrorock (podľa žiadosti) 
Bod 3.  
Informácia : Dnes som oficiálne požiadal p. starostu o vyriešenie možnej úpravy VZN 
o dotáciách ohľadne termínu podania žiadosti do konca marca . 
Nakoľko nemáme žiadne požiadavky na dotácie ohladne našej kultúry a nemáme 
vyčerpané ani € tak by som chcel , aby nám bolo umožnené predĺžiť možnosť 
posunúť termín podávania žiadostí z dôvodu pandémie výhradne na kultúru a pre 
potreby kultúrnej komisie až do termínu 9/2021 s podmienkou zúčtovania do konca 
roka 2021 tak ako je uvedené vo VZN.....  
P Starosta mi prisľúbil , že to prerokuje s prednostom a p. Kašubom tak aby sme 
nemuseli upraviť platné VZN, ako to legislatívne urobiť tak,  bez zásahu do platného 
VZN. 
O výsledku nás informujú , a potom by sa to zverejnilo. Bol by som nerád keby sa 
tých 5000€ nevyužilo na kultúru.  
 
Objektívne, je veľmi ťažko dávať dotácie na niečo, čo vlastne pandemická 
situácia znemožňuje realizovať, ale vraj v lete a na jeseň sa to trochu ukľudní.... 
Veľmi pekne ďakujem . 



 
Maroš Repík 

predseda kultúrnej komisie. 
 
 

Hlasovanie:  
 
Maroš Repík 
Bod 1: proti 
Bod 2: proti 
Bod 3: beriem na vedomie. 
 
Lucia Marcinátova 
Bod 1: proti 
Bod 2: proti 
Bod 3: beriem na vedomie. 
 
 
Miroslav Sedlák 
V bode č. 1: som proti udeleniu dotácie 
V bode c. 2: som proti udeleniu dotácie 
V bode č. 3: beriem na vedomie (aj keď si myslím, že to nie je niečo, čo by mala brať 
na vedomie komisia ako celok ale len každý jej člen ako informáciu od predsedu a 
teda neviem či by sme v tomto bode mali robiť nejaké uznesenie) 
 
Juraj Štekláč 
Bod 1: zdržal som sa 
Bod 2: zdržal som sa 
Bod 3. ... beriem ju teda na vedomie a som za 
 
Branko Semančík 
Bod 1:  zdržal sa 
Bod 2:  proti 
Bod 3:  beriem na vedomie 
 

Iveta  Petrušková  

K bodu 1: proti  

K bodu 2: proti 

Bod 3: beriem na vedomie, súhlasím s návrhom predĺženia termínu podávania 
žiadostí.  

Hlasovanie a uznesenia: 

1/ Hlasovalo sa, či komisia kultúry odporúča udeliť dotáciu 700 eur pre OZ I.N.A.K: 



Hlasovanie: Proti: 4          Za: 0           Zdržal sa:2 

Uznesenie k bodu 1 o žiadosti OZ I.N.A.K: 

Komisia kultúry neodporúča udeliť dotáciu 700 eur pre OZ I.N.A.K. 

 

2/ Hlasovalo sa, či komisia kultúry odporúča udeliť dotáciu 3000 eur pre OZ 
Hydrorock 

Hlasovanie: Proti: 5          Za: 0           Zdržal sa: 1 

Uznesenie k bodu 2 o žiadosti pre OZ Hydrorock  

Komisia kultúry neodporúča udeliť dotáciu 3000 eur pre OZ Hydrorock 

 
Informáciu k bodu 3  o žiadosti predsedu komisie na starostu o vyriešenie 
možnej úpravy VZN o dotáciách ohľadne termínu podania žiadosti do konca marca 
členovia komisie vzali na vedomie.  

 

 
V Bratislave, dňa   1. 4. 2021 
 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 
 
 
 


