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Prítomní: Bieliková Elena Mgr., Blaho Ján Ing., Blažičková Štefánia, Čellárová Magdaléna, Duffek
Kornel, Galová Margita Ing., Golubcová Mária, Krupa Vladimír PhDr., Obertová Jana Mgr., Valo
Martin
Neprítomní:
Ospravedlnení:
Hostia: Murín Alexander Ing., kronikár mesta
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie návrhov záznamov na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2007 - Ing.
Murín
4. Prerokovanie návrhov na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v
meste Piešťany za rok 2007
5. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v oblasti ZUČaKA
6. Rôzne
7. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie M. Valo privítal prítomných na t. r. zasadnutí a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobila tajomníčka komisie M. Golubcová :
Uzn. č. 50/2007 – stanovisko komisie
Uzn. č. 51/2007 – stanovisko komisie
Uzn. č. 52/2007 – stanovisko komisie
Uzn. č. 53/2007 – stanovisko komisie
Uzn. č. 54/2007 – stanovisko komisie.
K bodu 3
Predseda komisie udelil slovo Ing. Murínovi, kronikárovi mesta, ktorý prečítal návrhy záznamov na
obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2007. Záznamy sú spracované chronologicky
podľa predpísaných 13. oblastí. Predseda komisie poďakoval Ing. Murínovi za spracovanie záznamov.
K bodu 4
Predseda komisie oboznámil členov komisie s návhrmi, ktoré boli doručené na MsÚ na základe výzvy,
ktorá bola zverejnená v tlači a web stránke mesta. V kategórii kultúrna osobnosť roka : Alojz Majerník
a Jaroslav Kupčo. V kategórii kultúrny počin roka : Moravianska Venuša, Coro Laudamus, FS
Slnečnica, O.Z. Kurátor, časopis Revue Piešťany a redakčná rada. Pri návrhu vychádzali o. i. zo
zoznamu už udelených predmetných cien v minulosti a prijali uzn. č. 2/2008.
K bodu 5
Na základe výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta v oblasti
záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity (ZUČaKA) prišli na MsÚ v stanovenom termíne 10
žiadostí (do 30 000 Sk) a 5 projektov (nad 30 000 Sk). Na prerozdelenie bolo MsZ Mesta Piešťany
schválená suma 200 000 Sk. Predseda komisie oboznámil členov s obsahom žiadostí :
- Tanečná skupina Ono Komento, žiadosť o dotáciu vo výške 20 000 Sk na prenájom
telocvične, nákup športového oblečenia a obuvi,
- FSS Povoja, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na účasť na folklórnych festivaloch
v Taliansku a Hrušove, doprava a ubytovanie,
- FS Striebornica, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na činnosť,
- International jazz Piešťany, n.o., žiadosť o dotáciu vo výške 25 000 Sk na prípravu a výrobu
bulletinu a DVD - 4. ročník International Jazz Piešťany,

Kultúrna a názvoslovná komisia MsZ Piešťany
Z Á P I S N I C A č. 1/2008
Strana 2 z 4

Dátum konania :12.02.2008

-

Coro Laudamus, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na činnosť zboru,
Piešťanské Slniečko, žiadosť o dotáciu vo výške 30 000 Sk na vydanie CD pri príležitosti 25.
výročia vzniku hudobnej skupiny Slniečko,
- Agentúra GSVK – Andrej Hlaváč, žiadosť o dotáciu vo výške 20 000 Sk na realizáciu výstavy
fotografií Okamihy pravdy alebo Svet objektívom „piešťanského paparazza“ Ľudovíta
Lenocha,
- Mgr. Zora Petrášová, žiadosť o dotáciu vo výške 20 000 Sk na realizáciu výstavy MOSTY VI,
- Balneologické múzeum, žiadosť o dotáciu vo výške 20 000 Sk na vydanie jubilejného
zborníka BM pri príležitosti 80. výročia otvorenia prvej expozície piešťanského múzea,
- Dom umenia SKZ MK SR, žiadosť o dotáciu vo výške 70 000 Sk na projekt 53. ročník
Piešťanského festivalu,
- Dom umenia SKZ MK SR, žiadosť o dotáciu vo výške 50 000 Sk na projekt česko-slovenský
festival Piešťanské randezvous,
- MFF Piešťany, žiadosť o dotáciu vo výške 100 tis. Sk na projekt 3. medzinárodný filmový
festival Cinematik Piešťany 2008,
- Občianske združenie MARHÁT, žiadosť o dotáciu vo výške 50 000 Sk na projekt Život na
vidieku pod Marhátom v 20. storočí – výstava,
- Coro Laudamus, žiadosť o dotáciu vo výške 50 000 Sk na projekt Vianočné impresie – 3.
ročník medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne, Piešťany 08,
- Slovenská spoločnosť elektronikov, Hifiklub Piešťany, žiadosť o dotáciu vo výške 15 000 Sk
na 16. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky amatérskej videotvorby a amatérskej
počítačovej multimediálnej tvorby VIDEOAMA 2008.
Členovia komisie po posudení žiadosti prijali uznesenia č. 3 – 17/2008.
Zároveň členovia komisie konštatovali klesajúcu výšku schválených finančných prostriedkov na
podporu kultúry v meste a prijali uzn. č. 18/2008.
K bodu 6
- Ing. Galová informovala členov o prípravach 5. ročníka festivalu detskej rozhlasovej hry
Zázračný oriešok (21. - 25. 05.) Účasť potvrdil veľvyslanec ČR na Slovensku pán Zdenĕk
Galuška a o vernisáži výstavy Boba Perneckého Komunikáty bez slov (a iné bublinky) 21. 02.
o 17.30 h v rozšírených priestoroch PIC,
- M. Valo pozval členov komisie na podujatia v Galérii Fontána : 19. 02. – 10. 03. Piešťany na
poštových známkach a ceninách, výstava Klubu filatelistov Piešťany, 28. 02. o 18.00 h Milan
Štesko – výstava obrazov,
- Tajomníčka komisie odovzdala členom komisie pozvánku na prerokovanie projektovej
dokumentácie Generelu zelene mesta Piešťany dňa 20. 02. o 14.00 h v MsK
K bodu 7
Uznesenia:
Číslo
1/2008

Bod
prg.
3

2/2008

4

3/2008

5

Znenie
KKaN berie na vedomie návrhy záznamov na obsah zápisu
do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2007 s
pripomienkami, ktoré si kronikár mesta ihneď zaznamenal a
odporúča materiál predložiť na posúdenie a schválenie MsR
v mesiaci marci v súlade so Štatútom mestského kronikára.
KKaN odporúča primátorovi mesta Cenu primátora mesta
Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany za
rok 2007 udeliť v kategórii kultúrna osobnosť pre pána
Jaroslava Kupču a v kategórii kultúrny počin roka pre
časopis Revue Piešťany a redakčnú radu.
KKaN odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Tanečnú
skupinu Ono Komento vo výške 3 000 Sk z rozpočtovej
položky príspevky pre PO a FOP - záujmová umelecká
činnosť a kultúrne aktivity (ZUČaKA) na prenájom

Adresát
MsR

Primátor
mesta

Primátor
mesta

Termín
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4/2008

5

5/2008

5

6/2008

5

7/2008

5

8/2008

5

9/2008

5

10/2008

5

11/2008

5

12/2008

5

13/2008

5

14/2008

5

15/2008

5

16/2008

5

17/2008

5

18/2008

5

Dátum konania :12.02.2008
telocvične, zakúpenie šport. oblečenia a obuvi.
KKaN odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre FSS Povoja
vo výške 18 000 Sk z rozp. pol. prísp. PO a FOP - ZUČaKA
na účasť na folklórnych festivaloch v Taliansku a Hrušove doprava a ubytovanie.
KKaN odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre FS
Striebornica vo výške 15 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO a
FOP - ZUČaKA na zabezpečenie činnosti.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre International
jazz Piešťany, n.o. vo výške 10 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre
PO a FOP - ZUČaKA na prípravu a výrobu bulletinu a
DVD.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Coro Laudamus
vo výške 18 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO a FOP ZUČaKA na činnosť zboru.
KKaN odporúča poskytnúť fin.dotáciu pre Piešťanské
Slniečko vo výške 10 000 Sk z rozp. pol. prísp. pre PO a
FOP - ZUČaKA na vydanie CD pri príležitosti 25. výročia
vzniku hudobnej skupiny Slniečko.
KKaN odporúča poskytnúť fin.dotáciu pre Agentúru GSVK
- Andrej Hlaváč vo výške 5 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO
a FOP - ZUČaKA na realizáciu výstavy Okamihy pravdy
alebo Svet objektívom "piešťanského paparazza" Ľudovíta
Lenocha.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Mgr. Zoru
Petrášovú vo výške 10 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO a
FOP - ZUČaKA na realizáciu výstavy MOSTY VI.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Balneologické
múzeum vo výške 20 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO a FOP
- ZUČaKA na vydanie jubilejného zborníka BM.
KKaNk odporúča poskytnúť fin.dotáciu pre Dom umenia
SKZ MK SR vo výške 18 000 Sk z rozp.pol.prísp. pre PO a
FOP - ZUČaKA na 53. ročník Piešťanský festival.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Dom umenia
SKZ MK SR vo výške 15 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO a
FOP - ZUČaKA na 10. ročník česko-slovenského festivalu
Piešťanské randezvous.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre MFF Piešťany
vo výške 30 000 Sk z rozp.pol. prísp. pre PO a FOP ZUČaKA na 3. ročník medzinárodného filmového festivalu
Cinematik Piešťany 2008.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Občianske
združenie MARHÁT vo výške 0 Sk z rozp. pol. prísp. pre
PO a FOP - ZUČaKA na projekt Život na vidieku pod
Marhátom v 20. storočí - výstava.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Coro Laudamus
vo výške 20 000 Sk z rozp. pol. prísp. pre PO a FOP ZUČaKA na projekt Vianočné impresie - 3. ročník
medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej piesne Piešťany 2008.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre SSE Hifiklub
Piešťany vo výške 8 000 Sk z rozp. pol. prísp. pre PO a FOP
- ZUČaKA na 16. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky
amatérskej videotvorby a amatérskej multimediálnej tvorby
VIDEOAMA 08.
Členovia KKaN vyslovujú poľutovanie nad výškou
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schválených finančných prostriedkov 200 000 Sk pre rok
2008, ktoré sú v histórii najnižšie a ohrozujú úroveň
kultúrneho života v meste.

MsÚ

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 12. 02. 2008
Schválil : Martin Valo, predseda KKaN
Prílohy :

Rozdeľovník : primátor mesta, zástupca
primátora, prednostka MsÚ, komisia, OP
Co : kronikár mesta

