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Z Á P I S N I C A 
 

 z 11. riadneho  zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre kultúru, národnostné 

menšiny  a zahraničné kontakty konaného dňa 17.09.2015 
 

 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny   
 
 

Program :  
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Návrh VZN mesta Prešov č. ../2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Prešov 
3. Informatívna správa o súčasnom stave a spracovaní Kroniky mesta Prešov 
4. Rôzne 

 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie – JUDr. Katarína Ďurčanská. 
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia komisie boli určení  PhDr. Janette Langová a PhDr. 
Rudolf Dupkala, PhD. 
K bodu 1.  
Všetky uznesenia komisie  sú splnené, iba uznesenie č. 10/2015 ostáva naďalej v platnosti (k 
stavu sôch a plastík umiestnených na verejných priestranstvách). 
K bodu 2.  
Návrh VZN mesta Prešov č. ../2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Prešov nebol predložený na rokovanie komisie, vzhľadom na skutočnosť, že podklady 
k sociálnej oblasti a k športu boli dodané neskoro a materiál nebolo možné skompletizovať 
včas.  Kompletný návrh VZN komisia prerokuje na svojom októbrovom zasadnutí. Členovia 
komisie diskutovali ešte o niektorých ustanoveniach pripravovaného VZN v oblasti kultúry; kde 
to bolo potrebné, predsedníčka dala hlasovať. 
Hlasovanie č.1:  k ods. 10.1. v predloženom znení: 
za: 6 hlasov 
proti: 3 hlasy 
zdržal sa: 0 hlasov 
Hlasovanie č. 2: k ods.  10.4. c) doplnené o „pri podujatiach bez vstupného“ 
jednomyseľne 
Hlasovanie č. 3: k ods. 10.6 b) upravený rozsah  a bodovanie nasledovne: 
 

Kritérium Rozsah Počet bodov 

Počet účinkujúcich  na podujatí 

do 10 účinkujúcich 3 

11-20 účinkujúcich 6 

21 a viac účinkujúcich 9 

za: 8 hlasov 
proti: 0 hlasov 
zdržal sa: 1 hlas 
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K bodu 3.  
Komisia prerokovala Informatívnu správu o súčasnom stave a spracovaní Kroniky mesta Prešov 
a jednomyseľne prijala k nej uznesenie č. 11/2015. Správa bude predložená na októbrové 
zasadnutie Mestskej rady v Prešove. 
 

K bodu 4.  
PaedDr. Miroslav Benko, MBA požiadal o poskytnutie informácie o finančnom zabezpečení 
koncertu „Večer ľudí dobrej vôle“.  
PhDr. Janette Langová pozvala komisiu na koncert Mladých umelcov  dňa 04.10.0o 16:30 h 
v Caraffovej väznici. 
Marián Marosi pozval komisiu sa festival Hory a mesto Prešov, ktorý sa uskutoční v dňoch 09.-
10.10. v kine Scala.  
Mgr. Mária Putnocká informovala komisiu o podujatí JOJ V MESTE PREŠOV, ktoré sa 
uskutoční dňa 27.09. od 14:30 h na pešej zóne . Dňa 30.09. o 19:00 h sa v Evanjelickom 
kolégiu uskutoční v rámci Dní českej kultúry koncert Československého komorního orchestra 
PRAHA. 
 
 
 

 Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční podľa plánu dňa 08.10.2015. 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:                                                                JUDr. Katarína Ďurčanská, v. r.  
Mgr. Mária Putnocká, v. r.                                               predsedníčka komisie 

sekretárka komisie  
 
 

                                                                                       Overovatelia zápisnice: 
 

                                                                                        PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., v. r. 
                                                                                        PhDr. Janette Langová, v. r. 
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