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M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S
                       Mestský úrad   -   Városi Hivatal
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37.         
                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja

ZÁPISNICA

zo zasadnutia komisie kultúry  a cirkvi  pri MsZ v  Šamorín

zo dňa 28.02.2019

Prítomní: Varju Péter, Pirk Ilona, Méry János, MUDr.Varga Renáta, Nagy Myrtil, Hegyi Brigitta, 
Galbáčová Inka, Juhász Tibor, Horváth László

Program zasadnutia:

1. Úlohy a plány na rok 2019
2. Systém na uľahčenie posudzovania kultúrnych a cirkevných projektov
3. Rôzne 
4. Záver

Predseda komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín (ďalej len „komisia“) PaedDr. 
Péter Varju privítal všetkých prítomných členov komisie a otvoril rokovanie.

k bodu 1:
Komisia kultúry napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v Šamoríne, zvoláva 
spoločné stretnutia s inými kultúrnymi inštitúciami, ktoré sídlia v meste Šamorín a 
spolupracuje s nimi, preberá žiadosti o dotácie týkajúce sa záujmovo-umeleckej činnosti, 
posudzuje projekty predložené v rámci takýchto žiadostí a dáva odporúčanie na schválenie 
dotácie príslušnému orgánu, tvorí kalendár podujatí na kalendárny rok.

k bodu 2
Predseda a členovia komisie sa rozhodli o zaradení kultúrnych spolkov do jednotlivých kategórií 
a schválili bodovací systém na uľahčenie posudzovania projektov, viď príloha č.1.

1. Podpora šamorínskych kultúrnych skupín a združení na celoročnú činnosť /
1.a. folklórne súbory 
1.b. spevácke zbory 
1.c. hudobné skupiny 
1.d. divadelné súbory 
1.e. iné  

2. Kultúrne a spoločenské akcie konané na území mesta Šamorín , a to: 
2.a. výstavy 
2.b. koncerty 
2.c. divadelné predstavenia 
2.d. semináre a prednášky 
2.e. kultúrne festivaly
2.f. iné kultúrne podujatia
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3. Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí organizované cirkevnými združeniami pôsobiacimi 
na území mesta Šamorín 
4. Podpora publikácií v tlačenej alebo elektronickej forme (DVD, CD, knihy a pod.)

k bodu č. 3
V tomto bode nemala komisia ďalšie veci na prerokovanie.

k bodu č. 4
V závere rokovania sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

PaedDr. Péter Varju
  predseda komisie

Zapísala: I. Almási,




