Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 10.05.2011
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Peter Vakoš
Zuzana Ďurmeková
Mgr. Monika Psotná
Mgr. Zdena Bunčáková - MsÚ (garant komisie - zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Grantový program mesta 2011 (prizvaný D. Ježík)
3. Rôzne
4. Záver

1.
M. Kočiš:
Privítal prítomných členov komisie a oboznámil ich s dôvodom náhleho zvolania komisie. Ako dôvod uviedol
grantový program mesta na rok 2011, ohľadom ktorého komisia zasadala už dva krát. Na týchto zasadnutiach
prerokovala všetky žiadosti o dotáciu z grantového programu mesta a odsúhlasila odporučenia, ktoré sú v
zápisniciach z predchádzajúcich rokovaní. Primátor mesta však zmenil komisiou odporučené výšku financií
niektorým žiadateľom o dotáciu bez to, aby kontaktoval predsedu komisie.
2.
M. Kočiš:
Prečítal prehlásenie, ktoré priniesol na zasadnutie komisie a vyzval prítomných členov komisie, aby sa vyjadrili
k danému prehláseniu. (Prehlásenie je prílohou tejto zápisnice.)
Členovia komisie diskutovali nielen o prehlásení, ako aj o neprítomnosti prizvaného žiadateľa D. Ježíka, ktorý sa
ospravedlnil, že sa na rokovanie komisie nemôže dostaviť z pracovných dôvodov. Po diskusii sa členovia
komisie zhodli v nasledujúcich odporučeniach:
ODPORUČENIE č. 1/10.5.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča vedeniu mesta zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva bod: Dotácie z grantového programu mesta na rok 2011.
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
ODPORUČENIE č. 2/10.5.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ, aby MsZ prerokovalo a schválilo odporúčania komisie
k žiadostiam o poskytnutie dotácií z grantového programu mesta.
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
ODPORUČENIE č. 3/10.5.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví vyzýva žiadateľa o dotácie z grantového programu mesta - D. Ježíka,
ktorý sa nemohol dva krát zúčastniť zasadnutia komisie, aby si určil dva termíny, kedy sa môže zasadnutia
komisie zúčastniť ako prizvaný žiadateľ.
Za:4
Proti:0
Zdržal sa:0
V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:10.05.2011
Príloha: Prehlásenie predložené predsedom komisie.

PhDr. Marian Kočiš
predseda komisie

V zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 15, bod 1) MsZ zriadilo
komisiiu školstva, športu, kultúry a cirkví ako svoj poradný orgán.
Táto komisia v zmysle VZN č. 1/2005 Mesta Trenčianske Teplice o poskytovaní finančných dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice - článok 6 - Postup pri prerokovávaní žiadostí o poskytnutie
dotácie v zmysle bodu 1) tohto článku prerokováva žiadosti o poskytnutie dotácie.
Komisia sa 2x stretla

(22. 03. 2011 a 12. 04. 2011) na pracovnom rokovaní a prerokovala žiadosti

o poskytnutie dotácie. Aby rozhodla zodpovedne a spravodlivo v prípade nejasností prizvala si k lepšiemu
vysvetleniu žiadostí aj žiadateľov - Dobrovoľný hasičský zbor, Klub slovenských turistov a pána Daniela
Ježíka ako žiadateľa za tenisový klub.
Zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru a Klubu slovenských turistov sa dostavili na zasadnutie
komisie a p. Ježík sa ospravedlnil. Komisia rozhodla, že požiadavku p. Ježíka neuzavrie, ale ho opätovne
pozve na zasadnutie komisie, aby niektoré otázky osobne vysvetlil.
Zápisnice z rokovaní s návrhmi komisie, za ktoré hlasovali bez výhrad všetci prítomní, Mgr. Bunčáková
predložila primátorovi mesta. Primátor bez toho, aby kontaktoval aspoň predsedu komisie, bez slovka
vysvetlenia zmenil vo viacerých prípadoch rozhodnutie, odporúčanie komisie. Ako prejav neúcty
a nedôvery k práci komisie považujeme rozhodnutie primátora, keď

pridelil p. Ježíkovi 800 €, hoci

komisia požiadavku p. Ježíka neuzavrela a pozvala ho opätovne na zasadnutie komisie. Takéto konanie
považujeme za neprofesionálne, ktoré ignoruje autoritu komisie, má ďaleko ku konštruktívnej spolupráci
a je v rozpore s vyhláseniami primátora, keď sa viackrát dožadoval, aby pri rozhodnutiach bolo
predložené stanovisko komisie.
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ, aby MsZ prerokovalo a schválilo odporúčania
komisie k žiadostiam o poskytnutie dotácií z Grantového programu mesta. Bude to transparentný
a demokratický spôsob rozhodnutia.

