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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 



----- - - -----

Dôvodová správa 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
konaného 19. marca 2013 bolo podaných 6 písomných interpelácií poslancov (č. 1 - 6), 
z ktorých 3 boli adresované na starostku mestskej časti a 3 na prednostu miestneho úradu. 

Podľa Čl. 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto sa na interpeláciu musí odpovedať poslancovi do 30 dní po rokovaní 
zastupiteľstva, t.j. do18.4.2013. 

Odpovede na interpelácie (č. 1 - 3), ktoré boli doručené interpelujúcim poslancom 
v termíne do expedície materiálov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva t.j. do 11.4.2013 sú 
doložené v materiáli (Prílohy č.l - 3). 

Informácie o spôsobe vybavenia ostatných interpelácií (č. 4 - 6) boli doručené 
dodatočne (Prílohy Č. 4 - 6). 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Príloha č. 1 
r.rí:ir.P 
~ 

MUDr. Halka Ležovičová 
Zelená 357/1 
811 01 Bratislava 

Váš list čislo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše číslo 
431/16314/2013/KPR/Lau 

Vybavujemn ka 
Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Bratislava 
09.04.2013 

V súVislosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 19.03.2013, ktorá sa týkala opravy strechy Pisztoryho paláca a jej financovania, 

uliádzamstanovisko, ktoré som si vyžiadal k uvedenej problematike z oddelenia majetkového 

a investičného Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

- v roku 2011 sa vykonali čiastočné rekonštrukčné práce na havarijnom stave strechy na 

Pisztoryho paláci v sume 3 957,85 EUR. Vykonali sa len najnutnejšie práce na odstránenie zatekania a 

ďalšieho chátrania objektu. Uhradené boli z naplánovaného rozpočtu pre referát investičných činnost[ na 

opravy objektu Štefánikova 25 . 

. - v roku 2012 boli referátom správy a údržby bytov a nebytových priestorov z rozpočtu na opravy 

obElc[lých priest9rov uhradené práce v nasledovnomrozsahu: .. 

v sume 1 800,- EUR bOli prevedené klampiarske a izolatérske práce (odstránenie havárie 

zatekania do zadného traktu z plochej strechy) 

v sume 1200,- EUR boli zhotovené klampiarske prvky oblúkovej časti okien vo vnútro bloku 

objektu (náhrada za sklobetónovú výplň). 

S pozdravom 

• Kam Homoľa • 

prednosta 

-' >0" 

Spracovala: Ing. Emilia Sýkorová - referát správy a údržby bytov a nebytových priestorov 

Overil: PhDr. Mgr. Štefan Jaška - vedúci oddelenia majetkového a investičného 

Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 5924 6111, fax: (+421 2) 5292 0003 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

IQmr.r oo 
PhDr. Štefan Holčik 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
431/16255/2013/KPR/Lau 

Vybavujellinka 
Lauko Vladimir, Ing/59246311 

Príloha Č. 2 

Bratislava 
09.04.2013 

. v'súvíslosti s Vašou interpeláciou predloženou na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto dňa 19.03.2013, ktorá sa týkala depozitára Galérie Cypriána Majernika, uloženia 

ibierko\týbli"predmetov a'správcu' depozitára, uvádzam 'stanovisko, ktoré som si vyžiadál"Kúvedenej 

problematike z oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

depozitár Galérie Cypriána Majernika sa nachádza v budove Zichyho paláca, Ventúrska ulica 

č.g, Bratislava, na druhom poschodi v miestnosti č.215. Zbierkové predmety sú tam umiestnené 

zavesením na sgtenách a voľným položením na podlahe ( podľa typov a veľkostí). Správcom 

depozitára je pracovnik oddelenia kultúry pán Mgr. Ríchard Gregor. 

__ o .:. 

dddelenie kultúry, môže depozitár zbierkových predmetov za pritom nosti správcu depozitára, 

. J<edykoľvek sprístupniť poslancom Miestneho zastupiteľsty'1 mestskej ča~,ti, Bratislava-~taré 

.Mesto .. 

S pozdravom 

Spracoval: Ing, Ernest Huska - vedúci oddelenia kultúry 
Overil: Ing. Vladimir Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

Mgr, Kamil Homoľa 
prednosta 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, lei.: (+421 2) 5924 6111, fax: (+421 2) 52920003 
e-mail: podalelna@staremeslo.sk, www.slaremeslo.sk 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

lF,PITflF,P 

~ 

PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 1390f3 
811 03 Bratislava 

Váš list číslofzo dňa 

Vec: 
Odpoveď na interpeláciu 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo Vybavujeflinka 
431 f16270f2013fKPRILau Lauko Vladimír, Ingl59246311 

Príloha č. 3 

Bratislava 
09.04.2013 

.....•. v .súvislosti sVašou interpeláciou predloženou na rokovani Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

'Bra!islava"Staré Mesto dňa 19.03.2013, ktorá sa týkala možnosti zaradenia dodávateľov lekární 

v historickej časti mesta do kategórie "zdravotnej a záchrannej služby", uvádzam stanovisko, ktoré som si 

'vyŽiadal k uvedehej probler1ÍátiŔe z oddelenia dopravy Míesinefib úradu mestskej časti Bratislava"Staré 

Mesto: 

Dopravný režim v pešej zóne určuje § 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava

Staré Mesto Č. 4f2012 o pešej zóne z 22. mája 2012 a prislušné dopravné značenie. 

Miestnu daň za vjazd a zásobovanie pešej zóny určuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Č. 9f2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta na ,území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 13. decembra 2011. Podra § 2 ods. 3 uvedeného 

n'!dadenia "Predmetom dape nie je vjazd azotrvanie motorového vozidla .. v.histqrickej častimes(a pri 
" ! ,_ - . • - ',' ,. - "_ '< ,.o, _, • _',"'" ." • • , • :' ", : • • , . '. .."," • _.,_ \. _; ,' •• _::" '.' : 

c;innostiach spojených s ochJanou zdravia, majetku a verejného poriadku". Máme za tO,že vozidlá, ktoré 

zásobujú lekáreň nevykonávajú činnosti spojené s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku, ale 

zabezpečujú distribúciu liekov a zdravotníckeho maleriálu ako svoju podnikateľskú činnosť. 

Podľa § 4 písm. I) uvedeného nariadenia je sadzba dane za motorové vozidlo za každý aj začatý deň 

vjazdu a zotrvanie v historickej časti mesta 2,70 EUR za motorové vozidlo, s ktorým sa na základe 

zmluvného vzťahu v čase od 06.00 hod do 09.00 hod zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej 

časti mesta alebo paušálna suma 600,00 EUR na kalendárny rok. 

S pqzdravom 

Mgr. amil Homoľa 
prednosta 

Spracovala: Ing. Katarína Rausová - vedúca oddelenia dopravy 
Overil: Ing. Vladimír Lauko - vedúci kancelárie prednostu 

,. 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603147, tel.: (+4212) 5924 6111, fax: (+4212) 5292 0003 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,rľ:fr,r 
~ 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka 

PhDr. Štefan Holčík 
Čelakovského 1390/3 
811 03 Bratislava 

Váš list čísla/zo dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážený pán poslanec, 

Naše číslo 
4099/17909/2013/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Bratislava 
18.04.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej interpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate urýchlene 
opraviť vozovku na Radničnej ulici a pripomínate aby mestská časť nezabúdala na opravu Hviezdoslavovho 
námestia. 

K Vašej interpelácii si Vám dovoľujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Pozemná komunikácia na Radničnej ulici nie je v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ale v správe 
Hlavného mesta Slovenskej repiubliky Bratislava. Vášu požiadavku sme odstúpili vo veci opravy Radničnej 
ulici sme odstupili Hlavnému mestu SR Bratislave. 

Oddelenie dopravy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto priebežne zabezpečuje opravu 
dlažby na Hviezdoslavovom námestí, nakoľko na komplexnú rekonštrukciu Hviezdoslavovho námestia nie sú 
v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. 

S úctou 

( 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e~mail: starostka@staremesto.sk l www.staremesto.sk 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

"rr,rľ;ir,p 
~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čisla/za dňa 

Vec: 
Interpelácia - odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše čislo 
4099/17975/2013/KST/Mra 

Vybavuje/linka 
Mráz Branislav/ 

Bratislava 
18.04.2013 

na základe Vášho práva na podanie písomnej ínterpelácie ste podali interpeláciu, v ktorej žiadate informáciu 
o grantoch, ktoré Via Cultura získala v minulom roku a ako boli využité v prospech Pisztoryho paláca. 

K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné stanovisko o ktoré sme požiadali v súvislosťou 
s Vašou interpeláciou združenie VIA CULTURA, cít.: 

"Zastupitel'stvo Starého Mesta odsúhlasilo projekt VIA CULTURA 12.apríla 2012, teda v období, kedy všetky 
dôležité nadácie a zdroje financií pre projekty majú už uzavreté termíny prijímania žiadostí. Tie trvajú nanajvýš 
do konca marca kalendárneho roku. Projekt oživenia Pisztoryho paláca mal byť pôvodne schval'ovaný 
zastupitel'stvom v októbri 2011 a potom vo februári 2011. Preto argument o podmienke získania grantov by 
bol mohol byť aktuálny len v prípade, ak by zastupitel'stvo bolo rozhodovalo o projekte Pisztory v októbri 2011. 
VIA CULTURA preto s niektorými žiadosťami o finančnú podporu projektov z grantového konania domácich i 
zahraničných nadácií musela rok počkať. Granty sme na začíatku tohto roka podali a to: 

Projekt Batohy - Medzinárodný Vyšehradský fond; 
Projekt Spolupráca Mladých a Seniorov - Nadácia Orange; 
Projekt Komunitných stretnuti v paláci - Nadácia Konrad Adenauer Stiftung; 
V príprave je projekt diskusných večerov - Nadácia ERSTE. 

VIA CULTURA považuje za dôležité pripomenúť, že sprístupnenie paláca verejnosti, teda základná 
podmienka projektu Pisztory, nie je financovaná z grantov pre kultúrne projekty, to ani nie je možné. Úpravy 
interiérov nie sú súčasťou možností pre získanie grantov. Na reštaurovanie paláca je možné získať financie 
len z grantu Obnovme si svoj dom MK SR alebo z Nórskych fondov. Ale tieto fondy môže osloviť a projekt 
pripraviť len majitel' budovy paláca a tým je Staré Mesto Bratislava a nie VIA CULTURA. 

Podl'a zmluvy o spolupráci medzi Starým Mestom Bratislava a VIA CULTURA jasne vyplýva, že VIA 
CULTURA sa zaviazala vyčistiť, zabezpečiť a sprístupniť palác pre občanov Starého Mesta a návštevníkov, 
čo sme aj do piatich mesiacov urobilí. 
Zabezpečili sme: 

• tesnosť strechy, čo znamená, že krásne stropy sú suché a viacej neopadávajú. V spolupráci so Starým 
Mestom sa podarilo sprístupniť aj zadné schodisko a vysušiť celý zadný múr pravej strany paláca, 
• bezplesňové prostredie, najmä v oblasti pivnice a kina, ktoré je celé nastriekané protiplesňovým náterom a 
pravidelne vetrané. Z paláca zmizol pu ch nevetranej budovy, 
• vyčistené priestory. Vyniesli a vyviezli sme 15 nákladných áut smeti, polámaného nábytku a starých učebníc, 
ktoré bránili prístupu vzduchu a poskytovali holubom, ktorý znečisťovali roky priestor paláca, úkryt. Tým sme 
odhalili aj historické pôvodné dvere paláca, na ktoré sa zabudlo počas 50 rokov a z ktorých väčšina už slúži 
svojmu pôvodnému účelu. Očistili sme a uložili aj nielwl'ko artefaktov z bývalého Leninovho múzea. (Kde 

Vajanského nábrežie 3, 314 21 Bratislava, IČO: OO 603 147, tel.: (+421 2) 59246277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: starostka@staremesto.sk, www.staremesto.sk 



skončilo pôvodné zariadenie múzea sa nám doteraz nepodarilo zistiť.) Vystriekali sme a umyli pôvodné lustre, 
steny vstupného priestoru a schodíšť. Zriadili sme šatňu pre návštevnikov v priestore vrátnice, 
• vyčistili sme a udržujeme priestor depozitu Centra výtvarného umenia Starého Mesta, 
• udržujeme pôvodné vykurovanie a osvetlenie paláca a staráme sa aj o jeho chod ako aj o pravidelnú službu 
v paláci, 
o vybúrali sme po dohode s KPÚ rozbitú sklobetónovú stenu v "čitárni", pri stavanú pre účely Leninovho múzea 
v roku 1952 a nahradili sme ju oknami, ktoré zabezpečili sucho, svetlo a výhl'ad do nádvoria paláca, 
o vyčistili sme náletovými drevinami zarastené nádvorie a chemicky sme zlikvidovali stromy, ktoré vyrastali z 
múrov paláca a rozrušovali ich. V nasledujúcich dňoch bude nádvorie vysadené liečivými bylinami na 
pamiatku pána Pisztoryho a jeho slávnych záhrad, 
o na základe zmluvy s Múzeom a Galériou Mesta Bratislavy sme inštalovali do neosvetlených priestorov 
krištál'ové lustre a zrkadlá z ich depozitov, ako aj niekol'ko časti historického nábytku, ktoré chátrali v 
nevyhovujúcich skladoch. V paláci majú zabezpečenú vhodnú klímu. Nad hlavným schodiskom budú v 
najbližšom čase inštalované dva obrazy maliarky Žilinčanovej a barokové pozlátené zrkadlo, 
o palác má k dispozicii na rôzne podujatia 80 stohovatel'ných stoličiek, 10 stohovatel'ných stolov, dve sedacie 
súpravy, okrúhly stôl so stoličkami(teraz na výstave Gisi Fleischmanovej), 
o v celom priestore paláca funguje wi-fi zóna, 
o aktivity v paláci sú zverejňované pravidelne na stránke www.viacultura.sk a FB Via Cutlura. 

Čas!' z nich bola platená priamo z financi i VIA CULTURA - napriklad www stránka, wi-fi zóna, rekonštrukcia 
hlavného lustra. 
Vel'ké úpravy boli hradené zo sponzorských zdrojov - nové okná a stabilizovanie stropov a vymal'ovanie 
reprezentačných priestorov, alebo boli vykonané dobrovol'nickymi aktivitami, napriklad zamestnancami ly 
DELL - upratovanie.". 

S úctou 

I / 

PhDr. Ta lana Rosová 
starostka mestskej časti 
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,fľ:fr,f 
~ 
PhDr. Tatiana Rasová 
starostka 

Miroslava Babčanová 
Heydukova 2146/19 
811 08 Bratislava 

Váš list čislolzo dňa 

Vec: 
Interpelácia -- odpoveď 

Vážená pani poslankyňa, 

Naše čislo 
4099117912/20131KSTIMra 

Vybavuje/Jinka 
Mráz Branislav/ 

Bratislava 
17.04.2013 

na základe Vášho práva na podanie pisomnej interpelácie St8 podali interpeláciu, v ktorej žiadate informáciu 
kol'ko I'udí je zamestnaných na oddelení projektov a informáciu kol'ko projektov bolo úspešných a v akej sume. 

K Vašej interpelácii si Vám dovol'ujem zaslať nasledovné stanovisko. 

Miestny úrad mestskej časti nemá vo svojej organizačnej štruktúre útvar "Oddelenie projektov". Kancelária 
starostky má referát riadena a koordinácie projektov. Na uvedenom referáte je zaradená na plný pracovný 
úväzok Ing. Martina Tichá, a na polovičný pracovný úväzok zamestnanci Ing. Marek Minárik a Ing. Anna 
Reinerová, pričom polovicu pracovného úväzku vykonávajú na inom organizačnom útvare. Fundraising je len 
v pracovnej náplni Ing. Tichej. 

V období 1/2012 - 312013 boli v rámci projektov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravené projektové 
návrhy a žiadosti o granty 1 dotácie, na ktoré boli ziskané granty 1 finančné prostriedky pre mestskú časť: 

, __ . ___ ., __ . ______ ~ ___________ . _______ . ___________ ~ ___ -------_ ... _---____ ._0 ___ ."' 

! ' suma ' rST ATNEJVEREjj:;fEDOTACIE ______________________________ o __ o ___ o_t-____________ ~ 

j. Dotácie BSK - ~yúčtovania dot~cií:---o------------------------------:------------i 

i. Rekonštrukcia stropnej konštrukcie na ZŠ Podjavorinská _ 3 000 €: žiadosť 312012, 3 000 € 
! schválená, podpis zmluvy: 612012, realizácia: 712012 
i· Pasovačka prvákov - školské balíčky pre prvákov ZŠ: 1 500 €, žiadosť 612012, podpis 1 500 € 
[ zmluvy: 8/2012, realizácía: 8-9 2012 , -
l' Dotácia BSK - Umývačka riadu pre jedáleň ZS Dubová: 3 177 € - žiadosť podaná 612012-
!..cL'2!~.c:i~.!l~-bola-.ud~I~~-~--------------.. ------___ . ______ 0 _____________ 0 ______________________ 0 _______ • ______ 1 ________________ o .. j 
i • Ziadosť o dotáciu MPSVR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre Seníorcentrum ' výsledky i 
i SM (termín pre žiadosti: 31.12.2012, požadovaná dotácia 28 311 €) hodnotenia ; 

žiadostí budú 
známe 

, i k 30A.2013 i 
r~-žiäd-~St;-äpäskYt~uii8doíéčie-Rady -vTédy-siä'~e;;Skejreplibliky-pre prevern;~kri;;;inaTiíY----r--v_y_ši8dky-------! 
; na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality: MČ BA- SM podala k termínu i hodnotenia ešte I 
I 15.1.2013 projekt" Umenie z chatrče - toleranciou a poznávaním proti kriminalite" (žiadosť i nie sú známe i 

l s~~Q}ITiľ~~0[lQ~~~?:l[~~~Gť0=~~~ -~~EJ:g~====~-~=:=~~==~=====:~.:=~:=======j=:-===:-:===:=::=J I' Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)- Príprava Integrovanej stratégie rozvoja lv druhej polovici ! 
i mestskej oblasti "Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava - j 4/2013 i 
i Staré Mesto - Oblasť Blumentál" a súvisiacich čiastkových projektových návrhov v celkovej I bude vyhlásená i 
l.s.!!~"'_?~!g_QQQ __ ~:_ZJSl~gJ_§.Z.9_0_0g_~_~9.Jl~~ky_f\I1_č;,_I3!.EI~!J.l§v.§:§tar~_II:4.~?_t()_:':~_Qg_QQQ_f.. ____ .L..':'~~~ __ ~ý.;::v:~_!'_a __ J 

Vajanského nábrežie 3,81421 Bratislava, IČO: OO 603 147, tei.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail;starostka@staremesto.sk. WWW.staremesto.sk 



f-(Bsl<f-------~----------------~----------------------------rži"doSii-oNFP--

: - k 1_10_2012 boli predložené ISRMO + čiastkové projektové návrhy v rámci výzvy OPBK , 
'pggl'a,il1forf11_<Íc;ií-":'?E~trátu-"~{?Q_1:1,BQ.Q PBl<.\ll'r,lá_si.ngv,L'-"~-"VlJ_n-,,~i<3CJ0s tig_J'-JEE'.... ____ L_______ ___ J 
, • Svajčiarsky FM: ' -
; • Blokový grant pre MVO: MČ BA- SM spolupracovala pri priprave návrhu projektu a 
f žiadosti o nenávratní' finanční' príspevok (NFP) v rámci výzvy v rámci Blokového grantu pre 
, MVO (žiadosť predložená I"terminu 3:12.2012), žiadate!' o NFP: Spoločnosť priate!'ov deti z 
i detsl<ých domovov Úsmev ako dar, celková výška žiadosti o grant: 192 627 € (celková suma 
! návrhu projektu 214 090 €, z toho aktivity pre BA-SM: v sume 19 000 €, min_ 10% 
, kofinancovanie) - grant nebol udelený (3/2013) 
i. Blokový grant podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
! MČ BA- SM pripravila návrh projektu a žiadosti o grant na projekt "Oživenie bratislavského 
i Starého Mesta a podpora komunitného života v meste" (žiadosť predložená k termínu 
i 15_1_2013), celková výška žiadosti o grant: 173400 € (10% kofinancovanie, žiadaný NFP 
~=156 06Q_~)-=_g-,-~~t nebollJdel "I1)i,Q/2il_1.~1. ________________ ~ _______ ~ ________ L_~ ____ ~~_~ ____ ! 
!. Komunitárny program EU GRUNOTVIG - Učiace sa partnerstvá: ' 
! MČ BA- SM podala žiadosť o grant 14 400 € na projekt" Yes, you can l - How to support the 
! cultural activities of disadvantaged groups" (k terminu predkladania žiadosti: 21.2.2013)" : 
i výsledk)' hodnotenia ešte nie sú známe ! i 
r;)A~dzinárocin§-;;-i§;g~ádsky fun(i':-------~------'--------------'---'-------------------'------,-------'--------''''' 

i MC BA- SM podala žiadosť o grant 23 350 € na projekt" 1 00_ výročie vysviacky Kostola Sv_ 
! Alžbety Uhorskej - Modrého kostola v Bratislave" (k terminu predkladania žiadostí: 
L 15-3-?_0_1,~,~i'sle9'<l' hodnotenia ešte nie sú známe _____________ ~ ___ ~ 
, GRANTY - NAOACIE ' i 

I· Centrum-pre-~ýskum etnicity a k~ltúry (CVEK)~ZlepŠDvanie možnosti integrácie š-i'étnYch-~---T500 €l 
i_P!i~iLJ.~I1i!<,gv tretích krajin na lokálnej úrovni" realizácia: 10,11.2011 - 15_6.20121 i l. Nadácia P~nti;;:-----------------~---------'--'----------'-------~----------~,----~----, 

i -. "Skrášlime naše Staré Mestol" - oprava a natieranie lavičiek na Hviezdoslavovom 
J námestí - grant 350 € + sponzorský materiálny dar- od Chemolak a_s, v sume cca 465€ ~ , 350 € 
j celkom projekt v sume 815 €, realizácia: 15_6_2012 ! r· Partnerský program SPP, Nadácie SPP~EkoF-,;~~--'---~-~--------;~------

I návrh projektu "Medická záhrada pre všetkých" - žiadosť o grant 10 000 € z SPPoločne 
i (projekt -13 000 €), 13.7, -19_8_2012 on-line hlasovanie verejnosti -výber 30 projektov v l i 
i---,-~mci S_R--"Ý-"IElcl,ry~-"-8'--;ZQ,,1;ZJná:lJJroj'"_~t ziskaL_835 _hjas"'."" grant nebol udelenľ2 __ ~ ___ ~1 __ , ________ j 
I' Zastupitel'ské úrady cudzich krajin v SR: "Alej priate!'stva národov" - v priebehu 6/2012 - 4 663 € -
: sa zapoJilo 22 krajin a ich zast úrady formou finančných darov v celkovej sume 4 663 € 
I podporili vlajkovú a kvetinovú výzdobu na Hviezdoslavovom námestí_ Realizácia: 6.2012-
, 7.2012 
i· --N adácT;,-VLJS--v-'-ém ci dlh~dobéhop;:Ogram~partnerSkép~Diekiy-:,KUTiúr~e-éi ed ičstvC;-a--+------------' 
I budúcnosť výtvarného umenia": 
/. projekt "Poznaj Staré Mesto" - realizácia 30_10.2011 - 30_9.2012, grant 9 369 € 9 369 € 
j. MČ BA- SM podala žiadosť o grant 25 000 € na projekt "Poznaj Staré Mesto (2013)" (k 
I terminu predkladania žiadosti: 15_10.2012), pridelený grant 9 000 €, podpis zmluvy 1/2013, 9 000 € 
i realizácia: 15_1.2013 - 31,10,2013 --------------:...-------_ .. _----------- ; r~--Nadé;;aP;~iis ~-rá;;;;i grirÍiovéhO'prDgrämu:------~-~------------------- I 
! '. Pozitivna energia pre šport s podtitulom Priestranstvá pre seniorov, organizovaného 
I NadáCiou Ponti s z Nadačného fondu ZSE - MČ BA- SM podala k terminu 11,1.2013 žiadosť 
l o grant 7 000 € na projekt "Medická záhrada pre všetkých" (dodávka zostavy cvičebných 7000 € 
i športových prvkov pre seniorov a širokú verejnosť, grant 7 000 €, kofinancovanie m in_ 20%) -
i podpis zmluvy 2/2013, realizácia 1.03.2013 do 14_10.2013 
,I,. "Tesco pre zdravšie mestá" ( grantový program TESCO na projekty, zamerané na 4000 € 
i revitalizáciu detských ihrisk, parkov, na výsadbu zelene, budovanie cyklistických trás či 
! recyl<láciu odpadu) - MČ BA- SM podala k terminu 25_1.2013 žiadosť na projekt "Odpadl\Ové 
-- koše od TESCO - pre čistejšie bratislavské Staré Mesto", grant 4000 €, podpis zmluvy 
I 2/2013, realizácia 1.3.2013 - 30.9.2013 
I· Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis: MČ BA- SM podala 8_2.2013 žiadosť o grant projekt 16 000 € 
! "Oživme Medickú záhradu! li. (Oprava a revitalizácia detského ihriska v Medickej záhrade, II_ 
I etapa)" - grant 16 000 €, podpis zmluvy 3/2013 

i_· __ .Q_a,r~g':'s..k<Í-"_()"-i§!~!l_sje,tllCJtJI~Is:iljin~:~Ltv1~I?"":§tv1pgd"I~'2"vrr,~ap!gjel<~!!CJ.\Jrl()V" .._ __________ .' 



I~Pr(jger:-WaTlne;ovej'zéhradYPITbrat;slavskom-Horskomparku~ä je(iiremena na-verej ŕir--~~'--~~-~"-'-"-~--' 
l priestor" ~ uzávierka prijlmania projektov: 21. 11.2012, projekt (v 12/2012)nebol zaradený 
i do darcovského portálu. '. . . .. ....... ... l : 
:~~NadÉlci aEk;;p-;;-li;~~ám;ig~;,:;t;~éh;;p~ogramu~'~~'~ ~-~~----~~.~. ---- ... ~--~~-~-:~--~--~-~~-' 

I· POHODA ZA MESTOM 2013 (program spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ciel' = podpora I 
i komunitného života a oživenia verejných priestorov) - MČ BA- SM podala k 14.1.2013 návrh ' 
i na projekt "Medická pre všetkých" (vytvorenie plošných zelených a dlaždených labyrintov, 

vytvorenie a umiestnenie búdok a úkrytov pre hmyz a drobné zvieratá na podporu 
: biodiverzity) so žiadosťou o grant 6 000 €. Žiadosť nebola vybraná do záverečného kola 
I hodnotenia. • 
i· Zelené oázy - ročnik 2013 (program spoločnosti Slovnaft, a.s.) - MC BA- SM podala 
: k 12.12.2012 a 18.2.2013 žiadosť o grant 8 500 € na projekt MČ BA-SM a RC Prešporkovo ! : 
j "I~K 0:;::13!t::l'J!:J.L_,(~~~1< U BÁ_f(~:..gf-aiil~.,,!J.~I. udelený'Dl~O 131 __ ~ ___ .. __ ._.~ ___ . __ . __ ~ ... -~--i----~--~----; 
i' Nadacla SPP - Program Dedlcstvo reglonov I i 
i MČ BA-SM podala žiadosť o grant 2 000 € na projekt "Prešporské štrnky - brnky" - diskusný i . 
i večer s Májou Velšicovou a jej hosťarni", (termin predkladania žiadostí: 28.9.2012) - projekt ! . 
i nebol podporen'L' nrantom I I 
n5entrum~p;efTiantroiiiU~~-grantový progŕamspolo6nosti -saur;;iij'usanér;;-páČCtu-chcenie-'---·-~~·-··~-··, 
i žiť": MČ BA-SM podala žiadosť o grant na projekt "Bratislavské Kmeťovo námestie pri 
I Bernoláku - verejný priestor pre všetky generácie - na relax i na debaty', 1 200 € (termín: 
121.9.2012 - grant nebol udelený 10/2012 

získané prostriedk 
za obdobie 1/2012 - 3/ 2013 

, dotácie) na pro'ekty v sume: 56382 € 

Referát riadenia a koordinácie projektov ďalej zabezpečil pre mestskú časť finančné prostriedky od viacerých 
darcov ako napríklad: 

• Billa 10.000 € 
• Gurman Fest 2.200 € 
• 02 na Kilometrovnik 2.500 € 
• Cirkul'art na lavičky Medicka 4.000 € 
• Chem olak na lavičky 1.000 € 

• BVS na Detský maškarný bál 2.000 € 
• riadenie Punču pomoci 4.000 € 

• Dell Family run 2.012 € 

Referát riadenia a koordinácie projektov taktiež za minulý rok pre mestskú časť zorganizoval dobrovol'níkov, 
ktorl odpracovali viac ako 15 000 hodín, čo pri min. mzde 1,1941 € na hod. predstavuje čiastku 17.911,5€. 
Dobrovol'níci sú z radov verejnosti, súkromných firiem (Dell, Johnson Controls, IBM), ako aj dobrovol'níci 
zapojený do projektov ako Naše Mesto, Dobrý trh, Nájdite sa atď ... 

S úctou 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 


