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Bratislava,  december 2012 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 04.12.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 11.12.2012 

 
 

N á v r h  
na poskytnutie dotácií z rozpo čtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 

 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
rok 2012 
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Ing. Július Papán 
vedúci finančného oddelenia 
Věra Hučková 
referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zápisnicu z komisie 

 
Prerokované : 
v komisii pre kultúru  
 
 
 



                                                                     
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia :  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto : 
 
 
 
1. Slovenská katolícka charita, cirkevná organizácia 
    Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 
účel : realizácia výstavy fotografií 
         /Aktívne/ starnutie vo svete                      300,00 € 
 
 
 
       



 
Dôvodová správa : 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovala komisia pre kultúru. Jej odporúčania sú predmetom 
návrhu uznesenia. 
 
Sociálna oblasť 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
7 000 Únia nevidiacich a slabozrakých Slov.       300 

Združ.zrdavotne postihnutých občanov      300 
Liga proti rakovine-klub Venuša                150 
Združ.kresťanských seniorov Slovenska    700 
Zväz diabetikov Slovenska                         100 
Slov. zväz telesne postihnutých                  150         
Senior klub Kalvária                                   700 
Bratisl.arcidiecézna charita                         700 
Pokoj a dobro-klub dôchodcov                   700 
Okresná org.Jednoty dôchodcov                 100 
Brat.spolok nepočujúcich 1930                   300 
Kat.jednota m.Bratislavy                            700 
Charita Blumentál                                       600 
Chatita Blumentál                                       700 
ECHO združ.na pomoc ľ.s ment.post.        300 
Združ.zdravotne postihnutých                    100 
Autistické centrum Andreas                       200 
Rodinné centrum Prešporkovo                   200 

 0 

Spolu                                                     7 000                                                0             
 
Oblasť školstvo a šport 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500 Vysokoš.šport.klub FTVŠ UK Lafran.      125 

Združ.rodičov pri ZŠ M.R.Štefánika         175 
Rada rodičov pri gym. Grösslingova         600 
Zámoček,OZ                                              600 

 0 

Spolu                                                   1 500                                       0  
 
Oblasť kultúry 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500 Bratislavský Gašparko , OZ                       300 

Marenčin PT,spol.s r.o.                              300 
Veterán klub Tatra 141                              150 
Nadácia M.R.Štefánika                              300 
/Nadácia M.R.Štefánika                        - 300 
dotácia vrátená vydanie knihy nebolo 
realizované/ 
Nad.pre záchranu kult.dedičstva                150 
Spolok DH Spojár                                      250 
Slov.katolicka charita 
cirkevná organizácia                                    50 

Slov.katolicka charita 
cirkevná organizácia                        300                             

0 

Spolu                                                  1 200                                              300  
 
Oblasť životného prostredia 

Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
1 500 Aureka s.r.o.                                            300 

Nadácia Horský park                               250 
OZ Klub Happyland                                200 

/ 750 

Spolu                                                  750                                                0  
 



Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 10/2012, z 26. ll. 2012,16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

Prítomní č lenovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík , Soňa Párnická 
Neprítomní: ospravedlnená Mgr. Miroslava Babčanová 
Pozvaní hostia: Ing. Ernest Huska, Doc. RNDr. Ivan Haverlík CSc. , Mgr. Dominik Juhász, 
Mgr. Zuzana Čierniková, Ing. Oliver Paradeiser, Ing. Július Papán, Ing. Štefan Šutar 

Novembrové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, privítala 
miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera, vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta 
Husku, vedúceho ekonomického oddelenia Ing. Júliusa Papána, Ing. Štefana Šutaru z referátu 
účtovníctva, vedúceho oddelenia obchodu, VP a MD Mgr. Dominika Juhásza, Mgr. Zuzanu 
Čiern i kovú z referátu verejného poriadku a čistoty a poslanca Doc. RNDr. Ivana Haverlíka 
CSc., zároveň prítomných oboznámila s bodmi programu: 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2013 - 2015 

2. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

3. Pomenovanie nábrežia podl'a Antona Bernoláka - žiadosť predsedu Matice slovenskej 
o zaradenie na program rokovania miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto 

4. List od spoločnosti PROJURIST, a.s., ktorá má výhrady voči všeobecne zavaznému 
nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Č. 6/2012 o vol'ných pouličných aktivitách 

5. Rozne 

Predsedníčka komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová navrhla na úvod zasadnutia 
venovať sa najprv návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pokračovať správou miestneho kontrolóra 
o výsledkoch kontroly v Centre vizuálneho umenia, následne návrh rozpočtu na roky 2013 -
2015, presunúť na decembrové zasadnutie body 3. a 4. a v roznom doriešiť avizované vrátenie 
dotácie a jej následné pridelenie. Členovia komisie súhlasili . 

Upravený program novembrového zasadnutia Komisie pre kultúru: 

1. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

2. Informácia miestneho kontrolóra o prebiehaj úcej kontrole v Centre vizuálneho umenia 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2013 - 2015 

4. Rozne 



1. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

Napriek tomu, že Mgr. luzana Čierniková elektronicky 26.11.2012 v popoludňajších 
hodinách upozornila zapisovatel'ku, že materiál sa sťahuje z decembrového zasadnutia 
Miestneho zastupitel'stva z dovodu oddialenia účinnosti novely zákona o Bratislave, na 
zasadnutie Komisie pre kultúru prišiel pán vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku 
a miestnych daní pán Mgr. Dominik Juhász a pracovníčka tohto oddelenía pani Mgr. luzana 
Čierníková s tým, že majú záujem i tak predniesť zásadné zmeny oproti povodnému VlN. 
Vzhl'adom na množstvo závažných otázok poslancov k tomuto materiálu a závažnost'ou 
ďalších bodov programu, predsedníčka Komisie pre kul túru a členovia komisie odporučili, 
diskusiu k tomuto bodu ukončiť a venovat' mu pozornosť na januárovom zasadnutí, podl'a 
dátumu účinnosti novely zákona o Bratislave. K tejto problematike požiadala zástupcov 
oddelenia obchodu o ich účast' aj na tomto zasadnutí. 

2. Informácia miestneho kontrolóra o výsledkoch prebiehajúcej kontroly v Centre 
vizuálneho umenia 
Miestny kontrolór Ing. Oliver Paradeiser podal prítomným informácíu o výsledkoch 
prebiehajúcej kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia. Pán Mgr. Richard Gregor 
už dostal písomné pripomienky kontroly a má možnosť sa k nim vyjadriť. Výsledky kontroly 
budú zaradené do rokovania decembrového zasadnutia Miestneho zastupitel'stva. 
Kontrola bola vykonaná za rok 2011. listil, že Galéria Cypriána Majerníka bola do 1.4.2011 
súčasťou Centra hudby a od tohto dátumu prešla pod Centrum vizuálneho umenia, 
Štefánikova 25, ktoré bole zriadené uznesením Miestneho zastupitel'stva dňa 1.4. 2008 spolu 
so zriadením Centra hudby, lichyho palác, Ventúrska 9 a Centra divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školskál4. 
Informáciu nezameral na výsledok kontroly nedostatkov v účtovnej evidenci i, ale zameral sa 
na lriaďovaciu listinu Galérie Cypriána Majerníka. 

Pri podpisoch tejto listiny figuruje dátuml2. augusta 2011 , ale v texte sa uvádza platnost' 
zriaďovatel'skej listiny od apríla 2011 . 

lriaďovatel'skú listinu nemohol podpísať Miestny úrad, ale Mestská časť Bratislava Staré 
Mesto. 

V texte listiny sa uvádza, že Galéria Cypriána Majerníka je súčasťou organizačného poriadku 
MiÚ, tú to informáciu v ňom kontrolór nenašiel. 

V listine nie je uvedené identifikačné číslo. 

Óalej sa v texte zriaďovatel'skej listiny uvádza depozitár v Pisztoryho paláci , ktorý vzhl'adom 
na spoluprácu s Ol VIA CUL TÚRA, ktoré tento objekt dostalo do užívania, tam nemože byť. 

Kontrolór sa zaoberal i informáciou, že v roku 20 I1 Galéria Cypriána Majerníka získala 30 
výtvarných prác darom. listil , že vevidencii majetku a v záverečnom účte roku 2011 
nefiguruje ani jedno nadobudnuté dielo. 
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Príjem grantov sa musí realizovať cez účet MiÚ a v roku 2011 Granty pre Ga1ériu Cypriána 
Majerníka boli touto cestou realizované dva a grant od Českého kultúrneho centra sa 
neuskutočnil cez účet MiÚ. 

Rozširovanie a obnovu zbierky výtvarných diel má vyberať odborná komisia. Kontrolór zistil , 
že ju vymenovala pani starostka 31. 7. 2012, predsedom je pán Gregor a členmi sú Nina 
Vrbanová, Alena Vrbanová, Rusnáková a Beata Jablonská. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík narnietol, že vakvizičnej komisii pre tvorbu zbierky Galérie 
Cypriána Majerníka nemaže byť jej kmeňový zamestnanec. 

Ga1erijná rada Galérie Cypriána Majerníka bola podl'a informácií pána Mgr. Richarda 
Gregora menovaná v roku 2008, ale v žiadnej evidencii toto menovanie neobjavil. 

Predsedníčku Komisie pre kul túru zarazil fakt, že na zasadnutí Komisie pre kul túru dňa 6. 6. 
20 II nik z členov neodporúčal podporiť vznik zriaďovatel'skej listiny Galérie Cypriána 
Majerníka, pán Gregor bol pozvaný osobne predstaviť návrh štatútu na zasadnutie Komisie 
pre kultúru v septembri 20 II s vyčíslením nákladov pre MČBSM. Nestalo sa tak. 

Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu o výsledkoch prebiehajúcej kontroly Centra 
vizuálneho umenia. 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2013 - 2015 

K tomuto bodu rokovania prišiel osobne podať vysvetlenia vedúci ekonomického oddelenia 
Ing. Július Papán s pracovníkom oddelenia Ing. Štefanom Šutarom. Priniesli i papierovú 
podobu návrhu rozpočtu, ktorý bude predložený na decembrové zasadnutie Miestneho 
zastupitel'stva . Navrhované bežné výdavky na kultúrne zariadenia na rok 2013 boli krátené 
oproti roku 2012 takto: Centrum hudby - 14 399€, Centrum divadla, literatúry a vzdelávania 
- 53 208€, Centrum vizuálneho umenia - 17 643€ , Staromestská knižnica - 6425€, ostatné 
výdavky kultúry, ktoré obsahujú i výdavky majetkového oddelenia a výdavky na Pisztoryho 
palác - 28 650€. Spolu - 120 325€ z bežných výdavkov pri zachovaní výšky príjmov v úrovni 
roku 2012. Je návrh upraviť príspevky Občianskym združeniam, ktoré spolupracujú 
s MČBSM na príprave a realizácii vačších kultúrnych projektov: Divadlo GUnaGU 15 OOO€ 
bez zmeny, Divadlo Ticho a spol. z 10 OOO€ na 7 OOO€, VlV A MUSICA z 8 OOO€ na 6000€, 
Socha a objekt z 5 OOO€ na 3 OOO€, Korunovačná Bratislava zo 4000€ na 3 OOO€, Festival 
vodníkov z 2 OOO€ na I 500€ a Akadémia Schengen zo 4 OOO€ na 3 OOO€. Komisia pre kultúru 
odporučila detailne prebrať príspevky na kultúrnu činnosť pri prerokovaní návrhu rozpočtu na 
rok 2013. 

Predsedníčka Komisie pre kul túru požiadala o vyčíslenie nákladov v položke Ostatné 
výdavky kultúry, ktoré nesúvisia priamo s činnosťou oddelenia kul túry a čoho sa týkajú. 

Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu Návrh rozpočtu mestskej časti Bratíslava -
Staré Mesto na roky 2013 - 2015 . 

4. Rozne 
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Na úvod rozneho vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska predniesol žiadost' Slovenského 
združenia telesnej kultúry, lunácka 6 o finančnú podporu k športovému podujatiu, ktoré 
organizuje v mesiaci decembri 2012. Poslanci ju zamietli s odovodnením, že žiadost' nespÍňa 
náležitosti pre žiadost' o dotácie na kultúrnu činnost'. 

Na februárovom zasadnutí Komisie pre kul túru poslanci odsúhlasili uznesením 13/2012 
zo dňa 27. 2. 2012 dotáciu Nadácii Milana Rastislava Štefánika vo výške 300€. Prijímatel' 
finančnú podporu vrátil na účet MiÚ s odovodnením, že nestihne do konca roka prihlásený 
projekt zrealizovat'. Predsedníčka Komisie pre kultúru navrhla zvýšit' o menovanú čiastku 
podporu Slovenskej katolíckej charite, ktorej bola priznaná dotácia uznesením 48/2012 zo dňa 
17. 9. 2012 v sume 50€, nakol'ko už ostatné prostriedky na podporu projektov kultúrnych 
činností boli vyčerpané. 

Slovenská katolícka charita 
Kapitulská 18 
814 15 Bratislava 
IČO: 00179132 
DIČ: 2020682818 
Názov projektu: (Aktívne) starnutie vo svete 
Požadovaná výška dotácie: 450€ 

UZNESENIE 5212012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto schválit' navýšenie poskytnutia dotácie žiadatel'ovi Slovenskej katolíckej charite 
k realizácii výstavy fotografií (Aktívne) starnutie vo svete vo výške 300€. 

Hlasovali: 5 
"Iasovanie za: 5 proti: O zdržal sa:O 

Predsedníčka Komisie pre kul túru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účast' 
na novembrovom zasadnutí a oznámila termín decembrového zasadnutia na 10. 12. 2012 
016.30 h v Centre hudby, Zichy ho palác, Ventúska 9. 

Zapisovatel'ka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 26. novembra 2012 

Ukončenie: o 20.00 hod. 

MUDr. Halka Ležovičová 

P~~lli~:k: / 
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