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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., Valo Martin
Neprítomní:
Ospravedlnená: Obertová Jana Mgr.
Hostia:
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie fin. dotácie z rozpočtovej položky záujmová umelecká činnosť a
kultúrne aktivity
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie Martin Valo privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Kontrolu plnenia uznesení urobil predseda komisie :
Uzn. č. 1/2010 – v plnení, materiál bude predložený na zasadnutie MsR dňa 23. 03.
Uzn. č. 2/2010 – odporúčanie komisie.
K bodu 3
V tomto bode boli prerokované žiadosti o poskytnutie fin. dotácie z rozpočtovej položky záujmová
umelecká činnosť a kultúrne aktivity (ZUČaKA), postúpené z finančného referátu, ktoré splnili
podmienky VZN č. 9/2009. Celkom 21 žiadostí z toho 6 projektov. Spolu požadovaná výška
25 619,90 €. Schválená suma na dotácie pre r. 2010 oblasť kultúra je 3 872 €.
Členovia komisie po posúdení žiadostí prijali uznesenie č. 3 – 23/2010.
K samotnej výške na prerozdelenie prijali uzn. č. 24/2010.
K bodu 4
- predseda komisie pozval členov do priestorov KSC Fontána na:
Vvýstavu fotografií K. R. Krajčovičovej od 02. 03. – 21. 03.
Výstavu obrazov B. Paulovičovej od 23. 03. – 14. 04. Vernisáš sa uskutoční 23.03. o 18.00 h.
Kniha - priateľ človeka v spolupráci s BM v Piešťanoch od 01. – 31.03.
Eva Krause – grafické návrhy tapisérií.
- Ing. Galová pozvala členov na akcie konané v PIC a ms. knižnici :
4V : Veľkonočné výtvarné variácie Valterovcov od 15. 03. -10. 04.
Výtvarné osobnosti Piešťan – prezentácia bulletinu o významných osobnostiach výtvarného života
v Piešťanoch 25. 03. o 17.00 h.
Ilustrácie – Peter Uchnár, výstava originálov ilustrácií od 10. – 31. 03. v ms. knižnici.
K bodu 5
Uznesenia:
Číslo
3/2010

Bod
prg.
3

4/2010

3

Znenie
KKaN odporúča poskytnúť finančnú dotáciu pre Coro
Laudamus vo výške 500 € z rozpočtovej položky príspevky
pre PO a FOP - záujmová umelecká činnosť a kultúrne
aktivity (ZUČaKA) na realizáciu projektu Vianočné
Impresie - 5. ročník.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre FOTO - ART NATURE vo výške 200 € z rozp. pol. príspevky pre PO a

Adresát
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5/2010

3

6/2010

3

7/2010

3

8/2010

3

9/2010

3

10/2010

3

11/2010

3

12/2010

3

13/2010

3

14/2010

3

15/2010

3

16/2010

3

17/2010

3

18/2010

3

Dátum konania :16.03.2010
FOP - ZUČaKA na realizáciu projektu Yaro M. Kupčo výstavy (cestovné, ubytovanie, stravné).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Národné
osvetové centrum (NOC) - Dom umenia vo výške 300 € z
r. p. príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA na realizáciu
projektu 55. ročník Piešťanský festival (Balet SND).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Cinematik,
s.r.o. vo výške 300 € z r.p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na realizáciu projektu - 5. medzinárodný filmový
festival Cinematik.
KKaN odporúča poskyznúť fin. dotáciu pre Mgr. Zoru
Petrášovú vo výške 200 € na realizáciu projektu MOSTY
VIII. Poľsko - Slovensko.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Folklórny
súbor Slnečnica vo výške 300 € z r. p. príspevky pre PO a
FOP - ZUČaKA na úhradu časti nákladov spojených s
účasťou v Eilate (Izrael).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Coro
Laudamus vo výške 220 € z r. p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na činnosť (cestovné náklady dorigentovi,
cestovné, ubytovanie na vystúpeniach súboru, odmeny,
rovnošaty a iné výdavky).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre FSS Povoja vo
výške 220 € z r. p. príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA na
činnosť (účasť na folklór. slávnostiach - doprava, cestovné,
ubytovanie, ušitie kožúškov).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Mestskú
knižnicu Mesta Piešťany vo výške 100 € z r. p. príspevky
pre PO a FOP - ZUČaKA na vydanie bulletinu pri
príležitosti 85. rokov knižnice v Piešťanoch.
KKaN neodporúča poskytnúť fin. dotáciu pre FOTO ART - NATURE vo výške 500 € z r. p. príspevky pre PO a
FOP - ZUČaKA na Yaro M. Kupčo - propagácia (katalóg).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre International
jazz Piešťany, n.o. vo výške 330 € z r. p. príspevky pre PO
a FOP - ZUČaKA na realizáciu International Jazz Piešťany
2010 : Festival Doda Šošoku (polygrafické práce skladačky, plagáty, bulletin).
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Balneologické
múzeum vo výške 200 € z r. p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na vydanie publikácie Balneologický spravodajca.
KKaN neodporúča poskytnúť fin. dotáciu pre NOC - Dom
umenia vo výške 950 € z r. p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na 12. ročník Česko - slovenského festivalu
"Piešťanské randezvous" (predstavenie Divadla B. Polívky a
Divadelního spolku FRÍDA z Brna).
KKan odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Ing.arch.
Bohuslava Perneckého vo výške 292 € z r. p. príspevky pre
PO a FOP - ZUČaKA na vydanie publikácie s obrázkami
karikaturistu Boba Perneckého.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Nadáciu
CHARITY vo výške 100 € z r. p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na výstavu výtvarných diel poslucháčov a
absolventov VŠ výtvarného umenia - YOUNG ART SHOW
3.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre HIFIKLUB
SSE Piešťany vo výške 100 € z r. p. príspevky pre PO a
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19/2010

3

20/2010

3

21/2010

3

22/2010

3

23/2010

3

24/2010

3

FOP - ZUČaKA na VIDEOAMA 2010 - 18. ročník
(prenájom sály, peňažné a vecné ceny).
KKaN neodporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Pavol Peter
vo výške 450 € z r. p. príspevky pre PO a FOP - ZUČaKA
na nahratie vlastného CD a jeho vydanie v malom náklade.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Mgr. Zoru
Petrášovú vo výške 100 € z r. p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na tlač plagátov výstavy Storočnica Ľ. Ilečku.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Mgr. Z.
Petrášovú vo výške 140 € z r. p. príspevky pre PO a FOP ZUČaKA na podujatie MOSTY VIII. Poľsko - Slovensko dotlač katalógu dvojstrany Poľsko - Slovensko.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre J. C. R.
TRADE, s.r.o. vo výške 170 € z r. p. príspevky pre PO a
FOP - ZUČaKA na realizáciu 2 výstav fotografií Ľ.
Lenocha.
KKaN odporúča poskytnúť fin. dotáciu pre Koráb nádeje,
združenie detí a mládeže vo výške 100 € na usporiadanie
koncertu LIGHT OF LOFE - for You (Svetlo života - pre
teba).
KKaN odporúča zvýšiť dotácie pre PO a FOP v budúcich
obdobiach, zvýšiť podiel z kúpeľného poplatku.
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Prednostka
MsÚ

Predseda komisie poďakoval členom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

POZN.:
Zapísala : Mária Golubcová, tajomníčka
komisie
V Piešťanoch dňa : 16. 03. 2010

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

Schválil : Martin Valo, predseda Komisie kultúrnej a názvoslovnej
Prílohy:

