
Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 2/201 3, z 4. 2. 20 13, 17.00 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: Mgr.Dominik Juhász, Mgr. Zuzana Čiern iková, PhDr. Judita Kopáčiková, Mgr. 
Ľubosl ava Vasi lová, Ing. Ernest Huska 

Februárové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej čast i 

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

1. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

2. Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

4. Návrh VZN o zákaze požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov. 

5. Jednu knihu ročne - knižnici. 

6. Dotácie 

7. Rôzne 

1. Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a 
školských zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

K tomuto bodu programu prišla ústne podať vysvetlenie Komisii pre kultúru vedúca 
oddelenia školstva Mgr. Ľubos lava Vasilová. Uviedla, že v Návrh VZN o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku materských škô l a školských zari adení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol vypracovaný v súlade so zákonom 
325/20 12 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení. Zmeny sa týkajú najmä zberu údajov na úče l y 

rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. 

UZNESENIE 312013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať predložený návrh 
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali : 6 
hlasoval/ie za: 6 proti: O zdržal sa:O 



2. Návrh VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mgr. Ľuboslava Vasi lová upozornila v tomto návrhu VZN na vypustenie Suchého mýta zo 
školského obvodu Č . 4 a zmenu v názve ZŠ Dr. M. Mi lana Hodžu s materskou školou na 
Základná škola s materskou školou Milana Hodžu , Škarniclova l. Ďalej informovala o zmene 
č lena v školskej rade odchodom pracovníčky oddelenia školstva Mgr. Gabriely Ištvániovej. 

UZNESENIE 4/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať predložený návrh 
VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali : 6 
hlasovali ie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

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

Na zasadnutie Komisie pre kultúru k tomuto návrhu VZN prišli ústne vysvetliť najzávažnejšie 
zmeny vedúci oddelenia obchodu, verejného poriadku a miestnych daní Mgr. Dominik 
Juhász a pracovníčka tohto oddelenie Mgr. Zuzana Č ierniková. 

Podnikateľ môže prevádzkovať prevádzkareti nad rozsah všeobecnej prevádzkovej doby len 
na základe a v medziach určenia osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne a je povinný 
zabezpečiť, aby v rámci ochrany verejného poriadku nedochádzalo v nočnom čase k rušeniu 
nočného kľudu najmä tým, že expozícia obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, 
infrazvuku alebo vibrácii, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej alebo 
exteriérovej časti prevádzkarne prekročÍ prípustné hodnoty pre noc ustanovené osobitným 
právnym predpisom. 

UZNESENIE 5/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predložený návrh VZN o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali: 5 
hlasovali ie za: 5 proti: O zdržal sa:O 

4. Návrh VZN o zákaze požÍvania, predaja a podávania alkoholických nápojov. 

Pani Mgr. Zuzana Čierniková vysvetlila prítomným, že zmeny v Návrhu VZN o zákaze 
požÍvania, predaja a podávania alkoholických nápojov sú zapracované v súlade so zmenou 
zákona. 
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UZNESENIE 6/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupitel'stvu prerokovať predložený návrh VZN o zákaze požívania, predaja a 
podávania alkoholických nápojov. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 proti: O 

5. Jednu knihu ročne - knižnici. 

zdržal sa:O 

Riaditel'ka Staromestskej kni žnice PhDr. Judita Kopáčiková predlož il a č lenom Komisie pre 
kultúru projekt podporený spoločnosťou DELL, ktorý môže v prípade úspechu vyri ešiť lepší 
prísun nových titulov kníh do knižni čného fondu a tak zatrakt ívniť ponuku. Pracovníci 
knižnice pripravujú zoznam titu lov z konca roku 20 12 a rok 20 13, o ktoré má Staromestská 
knižnica záujem . Zoznam bude zverejnený vo všetkých prístupných médiách. Darca, po 
súhlase, môže byť v darovanej knihe menovaný formou Ex li bris alebo zostať anonymný. 
V prípade väčš ieho nahromadenia jedného titu lu sa posunú do Staromestského letného 
kolotoča na nádvorí Zichyho paláca. 

UZNESENIE 7/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto berie na 
vedomie projekt Jednu knihu ročne - knižnici. 

Hlasovali : 5 
hlasovanie za: 5 

6. Dotácie 

6. a) 

proti: O 

Názov žiadateľa: Divadelné združenie GUnaGU 
Adresa: Zadunajská 9, 851 Ol Bratislava 

IČO: 30815517 
DiČ: 2020914093 
Štatutárny zástupca: MUDr. Viliam Klimáček 
Názov projektu: GUnaGU 4 premiéry, 150 repríz 
Požadovaná výška dotácie:15 OOO€ 
Celkový rozpočet projektu: 105 162€ 

UZNESENIE 8/201 3 

zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto odporúča 
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Miestnemu zastupiteľstvu schváli ť dotácie Divadelnému združeniu GUnaGU na rok 2013 vo 
výške 12 OOOE, ktoré budú vyplatené v zmysle zmluvy medzi mestskou časťou Bratislava
Staré Mesto a Divadelným združením GUnaGU. 

Hlasovali : S 
hlasovallie za: 5 proti: O 

6. b) 
Názov žiadatel'a: OZ FOTOFO 
Adresa: Prepoštská 4, P. O. BOX 290, 814 99 Bratislava 
IČO: 30811911 
DIČ: 2020825466 
Štatutárny zástupca: prof. Václav Macek 
Názov projektu: Výstava Škola umeleckých remesiel v Bratislave 
Požadovaná výška dotácie:2 300€ 
Celkový rozpočet projektu: 5 400E 

UZNESENIE 9/2013 

zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške SOOE OZ FOTOFO k realizácii výstavy 
ŠUR 1928- 1939. 
Hlasovali : S 
hlasovallie za: 5 proti: O 

6. c) 
Názov žiadatel'a: OZ TICHO a spol 
Adresa: Školská 14,811 07 Bratislava 
IČO: 42180881 
DIČ: 2023118405 
Štatutárny zástupca: MgA. Viki Janoušková 
Názov projektu: Realizácia divadelných predstavení 
Požadovaná výška dotácie:l0 OOOE 
Celkový rozpočet projektu : 26 OOOE 

UZNESENIE 1012013 

zdržalsa:O 

Komisia pre kul túru miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváli ť dotáciu OZ TICHO a spol na rok 2013 vo výške IO OOOE, 
ktoré budú vyplatené v zmysle zmluvy medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a OZ 
TICHO a spol. 

Hlasovali : S 
hlasovallie za: 5 

6. d) 

proti: O 

Názov žiadatel'a: Marenčin PT, spol. s r. o. 
Adresa: Jelenia 6,811 05 Bratislava 

zdržal sa:O 
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IČO: 36750611 
DIČ: SK2022350946 
Štatutárny zástupca: Albert Marenčin 
Názov projektu: Príbehy z dejín Bratislavy (knižná publikácia) 
Požadovaná výška dotácie:500€ 
Celkový rozpočet projektu: 9 100€ 

6. e) 
Názov žiadatel'a: Marenčin PT, spol. s r. o. 
Adresa: Jelenia 6, 811 05 Bratislava 
IČO: 36750611 
DIČ: SK2022350946 
Štatutárny zástupca: Albert Marenčin 
Názov projektu: Moderná Bratislava (knižná publikácia) 
Požadovaná výška dotácie:500€ 
Celkový rozpočet projektu: 9 100€ 

Predsednička komisie MUDr. Halka Ležovičová, aj vzhl'adom na pripomienku riaditel'ky 
Staromestskej knižnice PhDr. Judity Kopáčikovej, že má záujem o dodanie titu lov z 
Vydavatel'stva Marenčin, aj na podnet poslancov PaedDr. Barbora Oráčová , PhD. , a PhDr. 
Štefana Holčíka , navrhla dve žiadosti Alberta Marenčína prerokovať na niektorom 
nasledujúcom zasadnutí Komisie pre kultúru, po preverení č i boli dodržané podmienky 
dotácie tomuto vydavatel'stvu v minulosti zo strany žiadatel'a, kol'ko kníh bolo odovzdaných 
a kto ich prevzal. 

UZNESENIE 11/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto žiada 
prednostu úradu preveriť dodržanie podmienky, dodať niekol'ko výtlačkov titulov knižných 
publi kácií vydavatel'stvom Marenčin Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli 
podporené dotáciou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali : 5 
h1asoval/ie za: 5 

7. Rôzne 

proti: O zdržal sa:O 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných so 
žiadosťou pani starostky o predloženie plánu či lillosti Galérie F7. Predložila svoj návrh 
a č l enovia Komisie pre kultúru jednotlivé body prerokovali. 

7. a) nedávať Galériu F7 do prenájmu vo verejnom výberovom kOnatlí. 

UZNESENIE 12/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto odporúča 
pani starostke nedávať priestor Galérie F7 do prenájmu verejným výberovým konaním. 

Hlasovali : 5 
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ltIasovallie za: 5 proti: O zdržal sa:O 

7. b) slávnostne znovu otvoriť Galériu F7 výstavou výtvarníčky Gladišovej , venovanou sv. 
Cyrilovi a Metodovi, ktorá by mala byť v priestoroch F7 a v kaplnke Františkánskeho kostola 
v termíne od 15. mája do 15. júla 20 13. 

UZNESENIE 13/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastup iteľs tva mestskej časti Brati slava- Staré Mesto odporúča 
uskutočniť slávnostné znovu otvorenie Galérie F7 15 . mája 20 13, výstavou venovanou 
výročiu Cyri la a Metoda, výtvarn íčky Glad išovej s príspevkom MČBSM len na energie. 

Hlasovali: 5 
ltIasovallie za: 5 proti: O zdržal sa:O 

7. c) ustanoviť galerijnú radu - 5 člelmá = 2 odborníci, 2 členovia kultúrnej komisie a l 
zamestnanec. 

UZNESENIE 14/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
starostke vymenovať 5 člennú galerijnú radu pre Galériu F7, ktorá bude pracovať bez nároku 
na honorár v zložení: Alena Piatrová - historička umenia, Eva Šebová - výtvarníčka, Halka 
Ležovičová - č len Komisie pre kultúru, Štefan Bučko - č len Komisie pre kultúru a Ernest 
Huska- vedúci oddelenia kultúry. 

Hlasovali : 5 
ltIasovallie za: 5 proti: O 

7. d) vstúpiť do spolupráce s Umeleckou besedou Slovenska. 

UZNESENIE 15/2013 

zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
starostke zmluvne potvrdiť spoluprácu s Umeleckou besedou Slovenska k realizácii výstav 
v Galérii F7. 

Hlasovali: 5 
ltIasovallie za: O proti: 5 zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
hlasovaním rozhodla, že neodporúča starostke zmluvne potvrdiť spoluprácu s Umeleckou 
besedou Slovenska k realizácii výstav v Galéri i F7 . 

7. e) stanoviť poplatok za výstavný priestor 100€, ktorý môže byť v prípade vystavujúceho 
Staromešťana odpustený. 
Tento bod návrhu vyvolal živú diskusiu č lenov Komisie pre kultúru a zohľadnil sa názor 
poslankyne PaedDr. Barbory Oráčovej , PhD. a Mgr. Miroslavy Babčanovej, neoslobodzovať 
od poplatku ani občanov MČBSM . 
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UZNESENIE 1612013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Brati slava- Staré Mesto odporúča 
poplatok pre vystavujúcich v Galérii F7, obyvateľ MČBSM SOE na mesiac, obyvatelia iných 
mestských častí a mimo Bratislavy l OO€ mesačne. 

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

7. t) doplniť rozpočet kultúry v kapitole Zichyho palác, kam by sa mal výstavný priestor na 
Františkánskom námestí opätovne presunúť o l 250€. Táto suma pokryje 5 mesiacov 
stráženia vystavených diel. 

UZNESENIE 17/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej čas ti Bratislava- Staré Mesto žiada 
starostku o navýšenie rozpočtu Zichyho paláca, pod ktorý môže byť priestor Galérie F7 
opätovne ekonomicky presunutý, o l 250€ k pokrytiu strážnej služby do konca roku 20 13. 

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

7. g) zachovať November mes iac fotografie , spolupráca so Stredoeurópskym domom 
fotografie .. 
Poslanec PhDr. Štefan Hol čík spochybnil nevyhnutnosť robiť výstavu v rámci Mesiaca 
fotografie S organizáciou Stredoeurópsky dom fotografie, nakoľko jeho skúsenosti v minulosti 
pri realizácii výstavy boli viac negatívneho charakteru. 

UZNESENIE 18/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
rea li zovať výstavu fotografií v Galérii F7 v spolupráci so Stredoeurópskym domom 
fotografie. 
Hlasovali : 6 
hlasovanie za: O proti: 6 zdržal sa:O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej čast i Brati slava- Staré Mesto 
hlasovaním rozhodla, že neodporúča realizovať výstavu fotografií v Galérii F7 v spolupráci 
so Stredoeurópskym domom fotografie. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru pripomenula prij até uznesenia 41/2012, 42/20 12 a 43/20 12 
( viď príloha) zo dňa 30. 7. 20 12 vzťahujúce sa na Galériu F7. Úpravu navrh li členovia 
Komisie pre ku ltúru v uznesení Č. 41/201 2 v subjekte, ktorý bude spravovať Galériu F7. 
Pôvodne bolo navrhnuté Centrum divad la, literatúry a vzde lávan ia ,po novom, po zrušení 
kultúrnych centier bude priestor spravovať Zichyho palác. 
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Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 
na februárovom zasadnutí. 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 4. februára 2013 

Ukončenie: o 19.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsední~ka 0]e pre kultúru 

/j!l( ~/f) [07'2 

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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PRÍLOHA 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
odporúča, aby sa o výstavný priestor "Galéria F7" prevádzkovo staralo Centrum 
divadla, literatúry a vzdelávania, Školská 14. 

Hlasovali : 6 
hlasoval/ie za: 6 

UZNESENIE 41/2012 

proti: O zdrža! sa:O 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
odporúča organizačné zabezpečenie výstavného priestoru "Galéria F7" zveriť 

oddeleniu kultúry. 

Hlasova li : 6 
h!asoval/ie za: 6 

UZNESENIE 42/2012 

proti: O zdrža! sa:O 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
odporúča konzultovať odborné a metodické vedenie výstavného priestoru "Galérie F7" 
s galerijnou radou, ktorá bude subkomisiou Komisie pre kultúru. Členov galerijnej rady 
bude menovat' Komisia pre kultúru na dobu neurčitú. Členstvo v galerijnej rade bude 
čestné, bez nároku na honorár. 

Hlasovali: 6 
hlasoval/ie za: 6 

UZNESENIE 43/2012 

proti: O 
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