
Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava· Staré Mesto 
záznam 11/2012, z 10.12.2012,16.30 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, 
Neprítomní členovia komisie: Soňa Párnická, Mgr. Miroslava Babčanová 
Pozvaní hostia: Ing. Ernest Huska, Ing. Oliver Paradeiser, Mário Ležovič 

Decembrové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, privítala 
vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku a Ing. Oliver Paradeisera, zároveň prítomných 
oboznámila s bodmi programu: 

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

2. Správa o vykonanej kontrole v Centre vizuálneho umenia za rok 2011 miestnym 
kontrolórom 

3. Pomenovanie nábrežia podľa Antona Bernoláka - žiadosť predsedu Matice slovenskej 
o zaradenie na program rokovania miestneho zastupiteľstva 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 voľných pouličných aktivitách 

5. Rôzne 

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

Poslanec RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH, informoval prítomných, že oproti pôvodnej 
verzii bola zrušená kapitola príspevky a prostriedky boli presunuté do kapitoly dotácie. 
Upozornil na určité nedostatky v závere rozpočtu a v rozpisoch jednotlivých položiek. 
Miestny kontrolór Ing. Oliver Paradeiser vysvetlil, že na opravách v návrhu rozpočtu sa 
pokračuje, nakoľko dostal návrh rozpočtu zároveň s poslancami a nemal časový priestor, 
materiál pripomienkovať pred jeho vydaním. 

2. Správa o vykonanej kontrole v Centre vizuálneho umenia za rok 2011 miestnym 
kontrolórom 

Miestny kontrolór Ing. Oliver Paradeiser doručil členom Komisie pre kultúru záver vykonanej 
kontroly v Centre vizuálneho umenia za rok 2011 v písomnej podobe a na zasadnutí ústne 
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doplnil, že pán Gregor, vedúci Centra vizuálneho umenia sa v požadovanom termíne 
k pripomienkam kontroly vyjadril. Vo vyjadreni nmohé veci nespochybnil a uviedol, že nebol 
upozornený na chyby, ktoré robí. Jedna vecná námietka bola akceptovaná a vypustená zo 
správy. Ing. Oliver Paradeiser konštatoval, že nenastali výraznejšie zmeny oproti návrhu , 
o ktorom informoval na novembrovom zasadnutí Komisie pre kultúru a takmer všetkým 
nájdeným nedostatkom sa dalo predísť, resp. do značnej miery eliminovať dôslednou 
realizáciou prislušných zákonov a interných predpisov, najmä však pravidelnou kontrolou. 

3. Pomenovanie nábrežia podľa Antona Bernoláka - žiadost' predsedu Matice 
slovenskej o zaradenie na program rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

Listom prijatým 4. júna 2012 opätovne predseda Matice slovenskej navrhol mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto premenovať Dvol'ákovo nábrežie na Nábrežie Antona Berno láka. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že Antonín Dvofák je natoľko významná 
osobnosť pre európsku kultúru, že sa obáva pri zmene názvu Nábrežia Antonína Dvol'áka 
medzínárodnej hanby. Menom Antona Bernoláka je už minimálne 60 rokov pomenovaná 
jedna z ulíc v Bratislave-Staré Mesto a i vysokoškolský internát v Bratislave nesie toto meno. 

UZNESENIE 53/2012 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
zaradiť do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto návrh predsedu Matice slovenskej premenovať Nábrežie Antonína Dvol'áka menom 
Antona Bernoláka. 
Hlasovali: 4 
hlasovanie za: O proti: 4 zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
uznesením 53/2012 neodporúča zaradiť do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh predsedu Matice slovenskej premenovať 
Nábrežie Antonína Dvol'áka menom Antona Bernoláka. 

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

Dňa 2. novembra 2012 dostala kancelária starostky list adresovaný Komisii pre kultúru od 
akciovej spoločnosti Projurist ohľadne ochrany autorských práv akad. maliara Víktora Hulíka. 
Spoločnosť má výhrady voči všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 6/2012 o pouličných aktivitách, konkrétne voči tomu, že pouliční umelci nemusia 
dodržiavať žiadnu vzdialenosť od umeleckých diel, umiestnených na verejných 
priestranstvách." Autor má právo na ochranu svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek 
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nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela. Chránený je i pred 
akýmkoľvek nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok zníženie umeleckej 
hodnoty, jeho cti a dobrej povesti. Právo na nedotknuteľnosť sa vzťahuje na dielo ako celok, 
i na jeho jednotlivé časti ajeho názov." V ďalšom odseku sa píše "K nepriamemu porušeniu 
práva na nedotknuteľnosť patrí i napodobenina diela, ktorá vzbudzuje dojem, že ide 
o samotné dielo autora." 

Názor Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je, 
že prijatím VZN Č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách nie sú porušené autorské práva 
pána Viktora Hulíka a odporúča vedeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odpovedať na 
list od spoločnosti Projurist, a.s., záporne s tým, že Komisia pre kultúru nepovažuje činnosť 
pouličných aktivít za porušenie autorských práv umelcov, ktorých diela sa v ich blízkosti 
nachádzajú. 

UZNESENIE 54/2012 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto navrhuje 
zmenu v prijatom VZN 6/2012 o voľných pouličných aktivitách zaradením podmienky 
vykonávať pouličné aktivity 10m od umeleckého diela. 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za: O proti: 4 zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
uznesením 54/2012 nenavrhuje zmenu v prijatom VZN 6/2012 o voľných pouličných 
aktivitách zaradenim podmienky vykonávať pouličné aktivity 10m od umeleckého diela. 

5. Rôzne 

V rôznom poinformoval prítomných poslanec RNDr. Mário Ležovič PhD., MPH o návrhu 
termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva a mestskej časti Bratislava Staré-Mesto v roku 
2013. 

12.2.,19.3.,23.4.,21. 5., 25. 6., 24. 9., 29.10. a 10.12.2013 

Zasadnutia miestnej rady mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 2013. 

5.2.,12.3.,16.4., 14. 5., 18.6.,17.9.,22. 10. a 3. 12.2013 

UZNESENIE 55/2012 

Komisia pre kultúru súhlasí s navrhnutými termínmi zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
a miestnej rady mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 proti: O zdržalsa:O 
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Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová pod'akovala prítomným za účast' 
na decembrovom zasadnutí . 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru / 

Ä-~/j)dj7V 
Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 10. decembra 2012 

Ukončenie: o 19.00 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rasová, 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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