Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 25.11.2015
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Jaroslav Ružička
Ing. Marián Takáč
Mgr. Miloš Lutka
Roman Krištof
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Ing. F. Sádecký – prednosta
PhDr. Š. Škultéty - primátor
Prizvaná:
Mgr. M. Javorová

Program :
1. Otvorenie
2. Informácie o kine Prameň – Mgr. M. Javorová
3. Prerokovanie návrhu VZN o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta
4. Informácie o obrazoch maliara J. Šandoru
5. Rôzne

Bod 1:
Mgr. T. Draková
- privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia
- členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky a program schválili
za:6, proti:0, zdržal sa:0
Bod 2:
Mgr. T. Draková
- požiadala Mgr. M. Javorovú, aby informovala prítomných o činnosti kina Prameň
Mgr. M. Javorová
- pripravila štatistiku kina, ktorá sa týkala – počtu predstavení, počtu divákov a tržby od
roku 2009 do roku 2015
informovala:
- o distribučných spoločnostiach, ktoré dodávajú filmy do kina
- o rodinných premietaniach – 1x do mesiaca
- o rekonštrukcii, ktorou prešlo kino od roku 2009
Mgr. T. Draková
- zaujímalo ju, prečo sa v kine premieta v utorok a vo štvrtok
- či by sa nemohlo premietať aj v nedeľu
- či distribučné spoločnosti určujú cenu vstupného
R. Krištof
- nesúhlasil so zmenou premietania, je za premietanie v pracovných dňoch
zaujímal sa:
- o náklady kina – čo patrí do nákladov na kino
- o to, či by sa dali spojiť dve filmové predstavenia v nedeľu – najskôr pre deti a potom pre
dospelých
- o to, kde je najbližšie kino v okolí Trenčianskych Teplíc

- či sa posielajú plagáty filmov aj do základných a stredných škôl v okolitých obciach
a mestách
- či je možné ponúkať filmové predstavenia formou rodinných balíkov (na vstupenky)
Ing. M. Takáč
- požiadal o vyčíslenie nákladov na kino, ak by sa premietalo aj počas nedele
- zaujímal sa, či Mgr. M. Javorová má aj nejaké návrhy na zlepšenie činnosti a fungovania
kina a či odporúča premietanie filmov aj v nedeľu, ak áno v akom čase
- či nie sú možné zľavy na rodinné premietania
- odporúča viac propagovať filmy a na niektoré filmy urobiť ešte samostatné plagáty
- chcel vedieť kedy sa zostavuje mesačný program kina
Ing. K. Holá
zaujímala sa o to:
- či by nebolo dobré začleniť kino pod OOCR
- či by sa nedali robiť súťaže o vstupenky do kina
- či by sa nemohli robiť samostatné plagáty na jednotlivé filmové predstavenia
a v elektronickej podobe ich odosielať organizáciám v meste, ktoré by ich ešte
spropagovali
Mgr. M. Lutka
- navrhol meniť režim premietania v kine na letný a zimný
- v lete viac premietaní a v zime menej z dôvodu šetrenia financií za energie
Mgr. M. Javorová
odpovedala na otázky členov komisie nasledovne:
- divákmi kina sú hlavne kúpeľní hostia, ktorí chodia do kina najmä v pracovné dni
- vyberá hlavne tie filmy, o ktoré je záujem zo strany divákov
- nemá žiadne konkrétne návrhy na zlepšenie fungovania kina, lebo si myslí, že túto prácu
robí dobre
- navrhuje nechať filmové predstavenia v utorok aj vo štvrtok
- môže pridať aj premietanie v nedeľu a podľa záujmu o nedeľné filmové predstavenia sa
rozhodne, či ich ponechá
- cenu vstupného určujú distribučné spoločnosti a cena vstupenky sa pohybuje v rozpätí od
2,50 € do 4 € na diváka
- ak by sa robili súťaže o vstupenky nevie, z čoho by sa dali uhradiť vstupenky pre
výhercov
- je presvedčená, že divácka účasť v kine v súčasnosti je dobrá
- pri zostavovaní programu kina vychádza v ústrety aj školám a organizáciám
- oslovujú ju aj školy z okolitých obcí, aby objednala konkrétny film a urobila filmové
predstavenie pre žiakov škôl
- rovnako ju oslovujú aj organizácie v meste, aby objednala film, ktorý si vybrali
- zatiaľ neposiela plagáty s mesačným programom kina do škôl v okolí Trenčianskych
Teplíc
- mesačný program kina uzatvára ku koncu mesiaca a hneď ho propaguje v elektronickej
forme
- v tlačenej podobe sa mesačný program vždy dáva do vývesiek v meste, do Kúpeľov TT
a.s. a je zverejnený aj v týždenníku Pardon, zverejňujú ho aj v rádiu WOW (Bánovce nad
Bebravou)
- navrhla ešte vyhlasovanie niektorých filmových predstavení aj v mestskom rozhlase
- Ing. F. Sádecký - prednosta
- doplnil Mgr. M. Javorovú – že premietanie je výhodnejšie v týždni, lebo Kúpele TT a.s.
robia počas víkendov pre svojich klientov podujatia a tí idú skôr na tieto podujatie a nie
do kina
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-

ak by bolo premietanie v nedeľu, tak problém by bol s vykurovaním kina, nakoľko by
narástli náklady na kúrenie
nechá vyčísliť celkové náklady na kino
potvrdil vyjadrenie Mgr. M. Javorovej, že propagácia o premietaní kina sa robí najmä
v elektronickej forme
súhlasil, aby sa posielal program kina aj do organizácií v meste, ktoré tento program
spropagujú
súhlasil s vykonaním jednorazovej súťaže – „súťaž o vstupenky na film“ a podľa
výsledkov súťaže sa potom vedenie mesta rozhodne, či sa oplatí robiť častejšie podobné
súťaže

Bod 3:
Mgr. Z. Bunčáková
- informovala členov komisie o doplnení niektorých častí návrhu VZN, ktoré už bolo prvý
krát prerokované na predchádzajúcom zasadnutí komisie
- požiadala o prerokovanie bodu č. 7 v článku 5, ktorý sa týka možnosti zmeny použitia
dotácie
- a bodu č. 1 v článku 7, v ktorom komisia doplnila výraz „nie výlučne“
Ing. F. Sádecký
- vysvetlil, že bod č. 7 v čl. 5 je v rozpore s predchádzajúcimi bodmi čl. 3
- a bod č. 1 v čl. 7 sa po doplnení stal nejasným a doplnenie výrazu „nie výlučne“ mení
význam celého bodu
-

V diskusií členovia komisie navrhli bod č. 7 v článku 5, ktorý sa týka možnosti zmeny
použitia dotácie - vynechať a podobne vynechať aj výraz „ nie výlučne“ v bode č. 1
článku 7

Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie prijali uznesenie:
Uznesenie č. 1/25.11.2015
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča návrh VZN č. XY/2015 o podmienkach
poskytnutia dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice zverejniť na úradnej
tabuli v tej podobe, ako bolo prerokované a odsúhlasené členmi komisie na zasadnutí dňa
25.11.2015.
za:6, proti:0, zdržal sa:0
Bod 4:
PhDr. Š. Škultéty – primátor
informoval prítomných:
- o dlhodobom majetku mesta, ktorý tvoria obrazy maliara J. Šandoru
- o spôsobe nadobudnutia obrazov
- o súčasnom umiestnení obrazov
- o ponuke obrazov Bazovského galérii v TN – tá však nemá o ne záujem
- o potrebe urobiť nový znalecký posudok
- Kúpele Trenčianske Teplice a.s. tiež nemajú záujem o tieto obrazy, nakoľko majú dosť
obrazov od daného autora
- požiadal členov komisie, aby pripravili nejaké návrhy naloženia s daným majetkom mesta
R. Krištof
- zaujímal sa, či obrazy nie sú nejako poškodené
- navrhol, aby sa urobila na skúšku výstava obrazov napr. v nejakej reštaurácii, kde by bola
uvedená aj cena každého vystavovaného obrazu
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- navrhol, že ak bude záujem o kúpu týchto obrazov, tak potom ich treba odpredať
Ing. M. Takáč
- zaujímal ho spôsob nadobudnutia obrazov mestom - či nešlo o dar mestu
- navrhol odpredaj obrazov napr. aukciou
- navrhol, aby sa na obrazy uviedla ich aktuálna cena a ponúkli sa na odpredaj
Členovia komisie sa zhodli v tom, že ak mesto dané obrazy v budúcnosti už nevyužije, tak
najvhodnejší spôsob bude odpredať ich obyvateľom mesta, ak budú mať záujem o ich
zakúpenie.

Bod 5:
Mgr. Z. Bunčáková
informovala:
- o potrebe vydania VZN č. XY/2015 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií
mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na
území mesta TT v zmysle platných zákonov
- forma poskytovania dotácie oproti roku 2015 sa nemení
- mení sa iba príloha VZN, v ktorej je určená výška financií pre školy a školské zariadenia
- oproti roku 2015 sa zmenila hodnota bodu na žiaka a zmenil sa aj počet žiakov
v jednotlivých školách a školských zariadeniach
Členovia komisie prerokovali návrhu VZN a prijali dané uznesenie:
Uznesenie č. 2/25.11.2015
Komisia školstva, športu a kultúry súhlasí s návrhom VZN č. XY/2015 o určení výšky dotácie
z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ a školských
zariadení so sídlom na území mesta TT v podobe, ako bolo predložené na zasadnutí komisie
dňa 25.11.2015..
za: 6, proti:0, zdržal sa:0
V závere zasadnutia komisie sa členovia dohodli na ďalšom zasadnutí dňa 09.12.2015, na
ktorom podrobne prerokujú rozpočet na rok 2016 týkajúci sa školstva, športu a kultúry.

Napísala: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 25.11.2015

Mgr. Tatiana Draková, v.r.
predsedníčka komisie
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