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Zápisnica 
z rokovania  kultúrnej komisie, konanej dňa  11.3. 2010 

 
Prítomní.: podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Informácia  o  návrhu zmluvy s vydavateľom Seredských noviniek 
3. Prerokovanie  predložených  žiadostí o poskytnutie dotácií  z rozpočtu mesta  pre 

oblasť kultúry a kultúrnych aktivít v zmysle VZN č. 5/2006    
4. Informácia o pripravovaných  programoch  DK v Seredi  
5. Rôzne 

 
K bodu l  
Predseda komisie pán  Koričanský  otvoril  rokovanie  a oboznámil prítomných s programom 
rokovania, ktorý bol  členmi  komisie schválený.   
 
K bodu 2  
p. Funtalová – informovala členov  komisie   o otázke týkajúcej sa   návrhu zmluvy  na 
vydávanie Seredských noviniek  pánom Kováčom.  Mestské zastupiteľstvo v Seredi  schválilo 
v rozpočte   mesta  finančné prostriedky na vydávanie Seredských  noviniek  s tým, že  bude   
ponechaný počet vydaných  čísel  t.j. 10  za  tú istú cenu tak  ako v roku 2009.  
V spracovanom návrhu zmluvy bolo  navrhnuté uzatvoriť  zmluvu   do 31.12. 2010.   Pán 
Kováč predložil protinávrh, v ktorom žiadal  zmeniť  termín  platnosti zmluvy   na dobu 
neurčitú, ďalej žiadal navýšenie finančných prostriedkov cca o 6640,- € a možnosť využívania 
reklamy v Seredských  novinkách.  Navýšenie  finančných  prostriedkov zdôvodnil vysokými 
nákladmi. Z hľadiska času je to náročné, pretože všetky  podklady   pripravuje sám .  
 
p. Šajbidorová -   hlavnou  prioritou  vydávania Seredských noviniek je zabezpečiť   
informácie  pre  občanov mesta z rôznych oblastí a života v meste.  V poslednom období   sú 
v Seredských  novinkách  publikované  rozsiahle  články týkajúce sa  jednej oblasti , čím sa 
rôznorodosť informácií  stráca. Kladne hodnotí novinky  z hľadiska  objektivity názorov,  je 
umožnené  vyjadrenie  viacerých názorov k predloženej  problematike.  
 
Kultúrna  komisia   odporúča dve alternatívy  pri schvaľovaní  navrhovanej zmluvy pre    
vydavateľa  Seredských noviniek  a to umožniť reklamu s tým, že  nebudú navýšené  finančné 
prostriedky    alebo v prípade  navýšenia finančných  prostriedkov  neumožniť   reklamu.  
 
K bodu 3 
Predseda komisie informoval členov  o predložených    žiadostiach  na  poskytnutie  dotácií  
z rozpočtu mesta.  Bolo podaných 11 žiadostí. V rozpočte mesta    bola na  poskytnutie dotácií  
pre  oblasť kultúry a kultúrnych aktivít  schválená  čiastka  7818,- €.  Mesto  Sereď  
vzhľadom na  finančnú situáciu  nemôže poskytnúť  dotácie  v požadovanej  výške  pre 
všetkých žiadateľov .  Potrebné  je  jednotlivé  žiadosti posúdiť  a  rozhodnúť  o výške  dotácií  
pre jednotlivé projekty .  Pre  oboznámenie členov  s podanými žiadosťami   odporučili 
členovia komisie, aby   v budúcnosti  bolo možné  podávať  žiadostí cez e-mailovú poštu , 
čím by  sa  umožnilo  aj ich odosielanie   členom.   
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Členovia  kultúrnej komisie  po posúdení  predložených projektov    odporúčajú poskytnutie 
nasledovných dotácií: 
1. Fotoklub Váh                          500,- € 
2. OZ Vodný hrad                            1 100,- € 
3. Spevácky zbor Gaudette                    1 100,-€  
4. MO Matice slovenskej                 600,- € 
5. OZ Krásna hudba                    1 000,- €  
6. ZUŠ  Sereď                                    640,-€ 
7. OZ Koménium                                      0 
8. Dcérocirkev Sereď                                 0 
9. TJ Rozkvet Stredný Čepeň             250 ,- € 
10. Spevácky zbor ZVON                       1 100,- € 
11. Združenie pre rozvoj regionálnej kultúry  1  528,- €    
Spolu         7  818,- €  
 
Združenie   pre rozvoj  regionálnej kultúry podalo viac projektov,  kultúrna komisia  odporúča  
schváliť dotáciu  pre  nasledovné projekty :  
- projekt Seredská duchovná slávnosť      1 000,- € 
- Vatra zvrchovanosti                                   200,- € 
- Vatra SNP                                                  200,- € 
- koncert klasickej  hudby                            128 ,- €    
Spolu             1 528,- €   
 
- Projekty  podané OZ Koménium a Dcérocirkev Sereď   nespĺňajú   kritériá  schválené   
kultúrnou komisiou, preto komisia neodporúča   schváliť ich  žiadosť o poskytnutie dotácie .   
 
Žiadosť  Sereď Online   
Kultúrna komisia bola  oboznámená o podaní žiadosti o poskytnutie  dotácie pre Sereď 
Online.  Požadovaná čiastke  je cca 15 tis.€.  
 
K uvedenej  žiadosti   vyjadrila   nasledovné stanovisko: 
Pre sprístupnenie informácií z kultúrnej  oblasti postačujú  Seredské novinky. Mesto Sereď 
podporuje propagáciu  mesta prostredníctvom  súborov, ktoré pôsobia  v kultúrnej oblasti 
v našom meste a podporuje rozvoj týchto organizácií.  Obsah  internetového spravodajstva    
je zameraný na kultúrnu  oblasť v malej miere, preto  neodporúča schválenie predloženej 
žiadosti.     
 
K bodu 4 
Predseda kultúrnej komisie  p. Koričanský   informoval o plánovaných  kultúrnych  
podujatiach  v nasledujúcich  mesiacoch . Taktiež  oboznámil  členov  s pripravovaným 
programom   počas konania  seredského hodového jarmoku.   
 
  V Seredi, dňa 12.3. 2010 
 
Zapísala: Kolláriková  
 
            Michal Koričanský 
        predseda kultúrnej komisie  
 


