
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 1/2013, z 14. 1. 2013 , 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 

Januárové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a oboznámila 
prítomných s bodmi programu: 

1. Dotácie na kultúrnu činnosť v roku 2013 (príspevky) 
2. Rôzne 

1. Dotácie na kultúrnu činnosť v roku 2013 (príspevky) 

Predsedníčka Komisie pre kultúru vysvetlila prítomným, že schválením rozpočtu na rok 2013 
sa zmenila forma príspevku Občianskym združeniam v oblasti kultúrnej činnosti. V minulosti 
sa prideľoval finančný príspevok na základe zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto a po novom sa bude priznávať dotácia na základe písomne podanej žiadosti na 
predpísanom tlačive a s vypracovaným projektom. Riadne zaevidované žiadosti s projektom 
v oblasti kultúry Komisia pre kultúru odsúhlasí alebo zamietne a v prípade kladného súhlasu 
určí i finančný objem konkrétnej dotácie. Keďže sa jedná o novinku navrhuje v prvom rade 
dať vedieť záujemcom o novej forme financovania a i o nových pravidlách. 

UZNESENIE 1/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto žiada 
prednostu vyvesiť oznam o možnosti podávať žiadosti o dotácie z podpory projektov 
v oblasti kultúry. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 

2. Rôzne 

proti: O zdržal sa:O 

Predsedníčka Komisie pre kultúru upozornila prítomných na nemilú skutočnosť z roku 2012 
pri nákupe zlatých príveskov k slávnostným vítaniam novorodencov do života. Tieto dary 
zabezpečuje Centrum hudby, Zichyho palác v rámci svojho rozpočtu z položky reprezentačné . 

Schválený rozpočet na rok 2012 prisúdil tejto ekonomickej kapitole SOOE na celý rok. 
V skutočnosti však narástli náklady na cca 1 SOO€, ktoré muselo Centrum hudby vykryť 
z iných výdavkov a nakoľko sa menované kultúrne zariadenie dostalo do mínusu vynára sa 
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potreba od začiatku roka zabezpečiť financie na nákup zlatých príveskov na rok 2013 
v dostatočnej výške. Je to výdavok, ktorý samotné kultúrne zariadenie nemôže ovplyvniť. 

UZNESENIE 2/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
prednostovi pri detailnom rozpise rozpočtu Centra hudby, Zichyho palác, zohľadniť v položke 
reprezentačné výdavky skutočné náklady z roku 2012 na zabezpečenie zlatých príveskov pre 
novorodencov. 

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

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 
na januárovom zasadnutí a zároveň navrhla 4. február 2013 o 17.00 h termínom 
februárového stretnutia, opäť v klubovni Centra hudby, Zichyho palác na Ventúrskej 9. 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 14. januára 2013 

Ukončenie : o 18.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
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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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