
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  október 2012 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.10.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.10.2012 

 
 

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 a v komisii 
pre vzdelávanie, mládež a šport 
 
 
 



                                                                     
 
 
 
 
Návrh uznesenia : 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
 
poskytnutie dotácií 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     50,00 € 
 
2. Zámoček, Občianske združenie 
    Kuzmányho 9, 811 05 Bratislava  
účel : projekt: Naša spoločná Olympiáda              400,00 €             
 
           
 



 
 
 
 
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 a komisia pre vzdelávanie, mládež a 
šport. Ich odporúčania sú predmetom návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
Oblasť dotácie Rozpočet v € Schválené v € Návrh v € Zostatok v € 
Sociálna oblasť  6 000  

+ 1 000 navýšenie 
6 600 / 400 

Kultúra   1 500 1 450 50 / 
Školstvo a šport   1 500 900 400 200 
Životné prostredie   1 500 750 / 750 
spolu 11 500 9 700 450 1 350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 8/2012, z 17. 9. 2012, 16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Soňa Párnická, Mgr. Miroslava 
Babčanová 

Pozvaní hostia: Ing. Ernest Huska, JUDr. Mária Baŕátiová, Mgr. Ľuboslava Vasil'ová, Doc. 
RNDr. Ivan Haverlík CSc. 

Septembrové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala 
pani JUDr. Máriu Barátiovú, pani Mgr. Ľuboslavu Vasiľovú , vedúceho oddelenia kultúry 
Ing. Ernesta Husku a pána Doc. RNDr. Ivana Haverlíka CSc. Zároveň prítomných 
oboznámila s bodmi programu: 

I. Návrh rozpočtu pre kultúrne zariadení a a oddelenie kultúry na roky 20 13 , 2014 a 2015 

2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom 
príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 

3. Vyhodnotenie Kultúrneho leta v Starom Meste 2012 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o voľných pouličných aktivitách 

5. Dotácie 

6. Rôzne 

1. Návrh rozpočtu pre kultúrne zariadenia a oddelenie kultúry na roky 2013, 2014 
a 2015 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odporuči la členom komisie 
preštudovať si podrobne návrh rozpočtu pre oddeleníe kultúry a kultúrne zariadenia na roky 
2013,2014,2015 a na októbrové zasadnutie ho pripomienkovať. Sama navrhuje ušetriť 

financie na príspevkoch organízáciám spolupracujúcich s mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto, rozdiel vložiť do dotácií a tak spravodlivejšie prideliť peniaze subjektom, ktoré o ne 
požiadajú evidovanou žiadosťou . 

Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska sa prihováral za rozumný prístup k prideleníu 
prostriedkov k úhrade dohôd mimo PP tzv. OON, ktoré sú hlavným zdrojom úhrad platieb 
odborným lektorom kurzovnej činnosti. Nedostatok týchto prostriedkov znamená zníženie 
príjmu pre mestskú časť . 



2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí 
a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 

Pán Doc. RNDr. Ivana Haverl íka CSc. vysvetlil prítomným poslancom hlavné zmeny 
v novom návrhu VZN . 
V prípade povinného príspevku v zariadení školského stravovania na réžiu vo výške 0,50€ na 
deň , na žiaka po novom uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. Príspevok na réžiu môže na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka svoj ím rozhodnutím čiastočne 
alebo úplne odpust iť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je 
poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
V prípade trvalého pobytu zákonného zástupcu na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto bude znížená čiastka o 5E povilmého príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a 
školskom klube. 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto vzala na 
vedomie Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o povinnom príspevku na pobyt 
dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom 
príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania. 

3. Vyhodnotenie Kultúrneho leta v Starom Meste 2012 

Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska podal ústne doplňuj úce informácie 
k vypracovanej hodnotiacej správe. Vyzdvihol podujatia na Hviezdoslavovom námestí a na 
nádvorí Zichyho paláca. Pozitívne hodnotil rozbiehajúci sa priebeh novinky leta 20 12 a to 
tančiareň pri letnej terase Hotela Carlton. Mimo plánovaných podujatí sa podarilo pripraviť 
dva večery so školou tanga pre verejnosť na Hviezdoslavovom námestí. 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko navrhol do budúcnosti brať viac na zretel' príjmovú 
zložku zo vstupného, najmä z divadelných predstavení, nezdá sa mu pri avizovanom počte 
návštevnosti dostatočná návratnosť nákladov na túto č innosť . 

Pos lankyňa Mgr. Miroslava Babčanová navrhla v budúcnosti bohatší program pre detského 
diváka v ďalších ročníkoch a vo svojej praxi dokázala tanečné zábavy realizovať s nižšími 
finančnými nárokmi. 

Predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová mala dobré referencie od občanov na 
hudobné podujatia na Hviezdoslavovom námestí, na podujatia na nádvorí Zichyho paláca a na 
cv ičenia i programy pre deti v Medickej záhrade. Mimoriadne oceňuje činnosť a návštevnosť 
Letnej čitárne, ktorú organizovala Staromestská knižnica v Medickej záhrade. Tanečné 
zábavy osobne navštívila a potešila ju najmä posledná tančiareň , kde sa podarilo prelomiť 
ostýchavosť a I'udia v hojnom počte tancovali. Navrhuje v budúcnosti Anna bál organizovať 
len na letnej terase hotela Carlton a vynechať súbežnú zábavu v interiéri. Nespo lupracovať 
v budúcnosti s Májou Velšicovou po negatívnych pripomienkach občanov k formátu jej 
programu. K tej to požiadavke sa prikloni la aj poslankyňa Mgr. Miros lava Babčanová. 
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Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vzala na 
vedomie informáciu Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012 , Vyhodnotenie letnej čitárne 
a podujatí v Horskom parku. 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o vol'ných pouličných aktivitách 

Pani JUDr. Mária Barátiová vysvetlila prítomným poslancom najdôležitejšie zmeny 
a doplnky v návrhu VZN o pouličných aktivitách opróti pôvodnému. Zásadnou zmenou je, že 
na pouličné aktivity nebude stačiť regi strácia, ale požiadavku bude posudzovať komisia, ktorú 
ustanoví starostka a povolenie na vol'nú pouličnú aktivitu sa vydáva najdlhšie na obdobie 
jedného roka na presný čas a presne vymedzené miesto. Bez povolenia, len na základe 
registrácie možno aktiv itu vykonávať v kalendárnom roku najdlhšie po dobu siedmych 
kalendárnych dní. 
Nevykonávať hudobnú aktivitu vo vzdialenosti menšej ako 40 m od predškolských, 
školských a kultúrnych zariadení, detských a športových ihrísk, vel'vyslanectiev v dobe ich 
prevádzky, cintorínov, kostolov, modlitební v čase obradov a 20 m od nemocníc , 
nevykonávať aktivitu vo vzdialenosti menšej ako 10m od umeleckého diela. 

V diskusii vo všeobecnosti poslanci zaujali negatívne stanovisko k požiadavke vykonávať 
akti vitu, živé sochy, najmenej 10m od umeleckého diela. 

Poslanec PhDr. Štefan Holč í k vysvetlil , že reali záciou pouličnej aktivity .. živá socha" aj jeden 
meter od umeleckého die la nie sú porušované autorské práva. 

UZNESENIE 46/2012 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto odporúča 
starostke ponechať v Návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o vol'ných 
pouličných aktivitách §5, odsek l , písmeno j . 
Hlasovali: 6 
hlasovanie za: O proti: 6 zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
neodporúča starostke ponechať v Návrhu VZN mestskej čas ti Bratislava - Staré Mesto 
o vol'ných pouličných aktivitách §5, odsek l , písmeno j . 

5. Dotácie 

Do zasadnutia Komisie pre kultúru podatel'ňa zaevidovala dve žiadosti o poskytnutie dotácie 
na kultúrnu činnosť . 

5. 1. Galéria 19 n.o. 
Záborského 15 
831 03 Bratislava 
IČO: 42166756 
DIČ: 2022903806 
Názov projektu: Otis Laubert Štyri ročné obdobia 
Požadovaná výška dotácie: 4 OOO€ 
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UZNESENIE 47/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľov i Galérii 19 n.o. k realizácii výstavy Otis 
Laubert Štyri ročné obdobia. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: O proti: 6 zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
neodporučila poskytnutie dotácie žiadateľovi Galérii 19 n.O. k realizácii výstavy Otis Laubert 
Štyri ročné obdobia. 

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

UZNESENIE 48/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Slovenskej katolíckej charite k realizácii 
výstavy fotografií (Aktívne) starnutie vo svete vo výške SO€. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

6. Rôzne 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 
na septembrovom zasadnutí. 

Zapisovateľka : Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 17. septembra 20 12 

Ukončenie: o 18.30 hod. 

MUDr. Halka Ležovičová / 
predsedníčk6 G)11isie pre kultúru 

Or· ~ bJ <"ol . tv /)J 
I. 
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Rozdel'ovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík , prednosta miestneho úrad u 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúc i oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organi začný 
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Zápisnica č. 20 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré sa konalo 09. októbra 2012 v miestnosti č.2U MÚ 

Prítomní čl enovia KOVM: doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. ; RNDr. Mário Ležovič, PhD. , 
MPH; doc. Mgr. ali. Štefan Bučko ; MUDr. Marek Čambal , PhD. 
Ospravedlnení č l enovia KOVM: MUDr. Peter Osuský, CSc. 
Hostia: Mgr. Ľ. Vasilová, vedúca odd. školstva 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Materiály na rokovanie MZ (23.10.2012) 
a) Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy pri 
Základnej škole s materskou školou M.R.Štefánika, Grosslingová 48 , 811 09 Bratislava 
b) Informácie o sieti škô l a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej čast i 

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 20 12/2013 
3. Rôzne 
4. Zakončenie 

Začiatok rokovania: 11 ,00 hod. 
Priebeh rokovania: 

K bodu l: 
Predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šp01i (ďalej KOVM) doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
privítal prítomných na zasadnutí komisie a po kontrole zápisnice Č. 19 konštatoval, že úlohy 
zo zasadnutia KOVM z 11. septembra 2012 sú splnené, resp. sa plnia priebežne. Komisia uvedenú 
zápisnicu potvrdila. 

Uznesenie č. l: 
Komisia schvaľuje zápisnicu č. 19 z l1.septembra 2012. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

K bodu 2: 
a) 
Doc.RNDr.lvan Haverlík, CSc. predniesol materiál Návrh na delegovanie zástupcov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto do rady školy pri Základnej škole s materskou ško lou 
M.R.Štefánika, Grosslingová 48 , 811 09 Bratislava. 
Navrhol zistiť , či zástupcom za zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení m. č. Bratislava
Staré Mesto môže byť aj iná fyzická osoba ( okrem poslancov a zamestnancov MÚ), ktorá 
prejaví záujem o členstvo v RŠ (písomne). 

Uznesenie č. 2: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie predložený materiál a 
s prednesenými pripomienkami ho odporúča ho schváliť MZ. 
Hlasovanie: 
Prítomní : 4 
Za: 4 



b) 
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. predniesol materiál Informácie o sieti škô l a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 
201212013 . 

MUDr. Marek Čambal, PhD. navrhol v bode 5. Využívanie nebytov)lch priestorov v objektoch 
základných škôl vylúčiť informácie k ZŠ Jesenského. 

Mgr. Ľuboslava Vasilová oznámila návrh zmeny v materiáli, a to v závere vylúčiť informáciu 
o Univerzite Komenského. 

Uznesenie č. 3: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie predložený materiál a 
s prednesen)'mi pripomienkami ho odporúča ho schváliť MZ. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 

K bodu 3: 
a) Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. informoval prítomných členov komisie o predloženej 
dotácii. 
Č lenovia komisie posúdili Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN Č. 2/2009 mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto: 
Názov predkladateľa: Občianske združenie Zámoček 
Názov projektu: Naša spoločná Olympiáda 
Cieľová skupina: deti z MŠ Kuzmányho 9, 811 06 Bratislava 
Celkové náklady: 709,50 € 
Výška požadovanej dotácie: 599,50 € 
Výška schválenej dotácie: 400,- € 

Uznesenie č. 4: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu. 
Hlasovanie: 
Prítomní : 4 
Za: 4 

b) MUDr. Marek Čambal, PhD. vzniesol pripomienku k pripravovanému návrhu zmeny 
systému stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava-Staré 
Mesto. Žiadal prerokovať pripravovaný návrh zmeny systému stravovania v Radách 
dotknutých škô l. 

Uznesenie č. 5: 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport odporúča radám škôl pri základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti m.č. Bratislava-Staré Mesto prerokovať pripravovan)' 
návrh zmeny systému stravovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4 
Za: 4 
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K bodu 4: 
Prerokovaním uvedených bodov sa zasadnutie Komisie pre vzdelávatúe, mládež a ŠpOlt skončilo. 

Ukončenie rokovania: 12,00 hod. 

Zapísala: Mgr. Gabriela Ištvánová 
Bratislava 09 .10.2012 

Rozdeľovník: 

1. PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
2. MUDr. Peter Osuský, CSc. - vicestarosta 
3. Ing. Ján Krta - vicestarosta 
4. Mgr. Sven Šovčík - prednosta 

() ///j7 ____--
~/- -:;;t~<---'- ť , / 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. , V.r. 
predseda komisie 

5. Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. - predseda komisie 
6. členovia komisie 
7. Mgr. Ľuboslava Vasilová - vedúca oddelenia školstva 
8. Ing. Oliver Paradeiser - hlavný kontrolór 
9. Ing. Paulína Sclunidtová - ref. organizačný 
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