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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 10/2013, z 9. 12. 2013, 16.30 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PhD., Soňa Párnická, Doc. Mgr. art. 
Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Miroslava Babčanová, PaedDr. Barbora Oráčová, 
Hostia: Ing. Július Papán, vedúci finančného oddelenia 

Decembrové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, oboznámila 
prítomných s bodmi programu: 

l. Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016 

2. Galerijná rada F7, plán výstav na rok 2014 

3. Rôzne 

1. Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poprosila prítomného vedúceho 
finančného oddelenia Ing. Júliusa Papána o informáciu, (nakoľko na prvé pozretie návrhu 
rozpočtu nebolo hneď jasné), či pod ostatnou kultúrou je rozpočet pre oddelenie kultúry aj s 
Pisztoryho palácom. Pán Papán potvrdil, že je to tak a uviedol, že zo sumy 89 890€ prináleží 
Pisztoryho palácu 42 OOO€ a ostatné je oddelenie kultúry. Oproti predchádzajúcemu roku sa 
menovaná položka očistila od príležitostných trhov. Ďalej sa predsedníčka informovala, prečo 
sa do plánovaných kapitálových výdavkov nedostala požiadavka na výmenu kotlov v Zichyho 
paláci ani v rokoch 2015 a 2016. Sama má zlú skúsenosť s veľkou zimou počas vykonávania 
občianskych obradov v Zichyho paláci a je nemysliteľné, aby i v budúcnosti svadobčania 
a ich hostia museli absolvovať obrad v tak veľkej zime. Pán Papán uviedol, že zapracoval do 
rozpočtu všetky požiadavky oddelení a investičné zámery podáva pán PhDr. Mgr. Štefan 
Jaška, vedúci majetkového oddelenia . Je predpoklad, že nepokladal výmenu kotlov 
v Zichyho paláci za podstatný investičný zámer mestskej časti. Ďalej sa informovala o výške 
dotácií pre kultúru. Pán Ing. Július Papán ubezpečil, že je v rovnakej výške ako minulý rok 
aje navýšená o eventuálnu dotáciu pre Galériu Cypriána Maje1níka 012 OOO€. 
Pracovníčka oddelenia kultúry chcela vedieť, (nakoľko odovzdávala návrh na rozpočet i 
rozpísaný po budovách na Školskú, Gaštanovú, Františkánske námestie a Ventúsku), či takto 
budú mať informáciu o schválenom rozpočte. Obáva sa najmä v neprehľadnosti čerpania 
a konkrétnej evidencie príjmu medzi jednotlivými strediskami. Podľa jej názoru, to že je 
jeden účet nebráni určiť jednotlivým zariadeniam v akých finančných objemoch sa môžu 
pohybovať a prístupnými variabilnými symbolmi i evidovať. 
Pán Ing. Július Papán ubezpečil, že budúcoročný rozpočet je udržateľný a myslelo sa i na 
navýšenie výdavkov pre oddelenie kultúry a pre Staromestské centrá kultúry a vzdelávania. 

UZNESENIE 84/2013 
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Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na 
vedomie informáciu Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016 na oddelenie kultúry 
a Staromestské centrá kultúry a vzdelávania a žiada zapracovať do kapitálových výdavkov 
požiadavku na opravu kotlov a kúrenia v Zichyho paláci v plánoch už na rok 2014. 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 proti: O zdržalsa:O 

2. Galerijná rada F7, plán výstav na rok 2014 

Pán PhDr. Borivoj Medelský doručil v písomnej podobe plán výstav na rok 2014. Napriek 
písomnému pozvaniu na rokovanie galerijnej rady Galérie F7 neprišli 3 členovia. 

Predsedníčke sa program páčil, spíňal všetky predstavy o obsahovej náplni činnosti 
menovanej galérie. 

3. Rôzne 

Do bodu rôzneho zaradila predsedníčka Komisie pre kultúru Návrh na všeobecne záväzný 
postup v rámci mestskej časti k prejaveniu úcty a vyslovovaniu poďakovania občanom 
MČBSM, ktorí prispeli k jej rozvoju a šíreniu dobrého mena, nakoľko sa tieto ocenenia 
doposial' realizovali na báze osobných uznaní alebo formou osobných písomných listov. 
Materiál je predložený na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 166/2013 z 29. 10. 2013, ktorým miestne zastupiteľstvo žiada 
vypracovať návrh na ocenenie významných Staromešťanov. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík upozornil na potrebu vypracovania štatútu oceňovania 
a prítomní členovia Komisie pre kultúru s ním súhlasili. 

UZNESENIE 85/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
starostke materiál dopracovať. 
Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa: O 

Predseďnička Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 

na decembrovom zasadnutí. {/} _ ) 

~ ~/f)~ih 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 9. decembra 2013 

Ukončenie: o 18.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
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