
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 5/2013, z 20. 5.2013,17.00 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Vcntúrska 9 

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

Neprítomní členovia komisie: Mgr. Miroslava Babčanová 

Hostia: Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 

Májové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Star6 Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, oboznámila 
prítomných s bodmi programu a privítala Ing. Ernesta Husku, vedúceho oddelenia kultúry. 

l . Informúcia - Stanovisko ku Korunovačnej Bratislave 

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

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Školská jedálel1 pri 
MŠ Medená 24 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení 

4. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zriaďuje Výdaj ná školská 
jedálel1 pri MŠ Heydukova 25 v Uratislave podl'a siete škôl a školských zariadení 

5. Dotácie 

6. Rôzne 

l. Informácia - Stanovisko ku Korunovačnej Bratislave 

Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry, podal prítonmým poslancom ústne vysvetlenie 
ním predloženú Inform.kiu - Stanovisko ku Korunovačn~j Bratislave. Materiál inforn1Uje 
o potrebe spolupráce Hlavného mesta Bratislava a Bratislava Tourist Board s organizátorom 
Korunovačných slávností najmä podpísaním zmluvných vzťahov a návrhom k realizácii 
ďalších aktivít v súčinnosti podnikatel'ov v oblasti gastronómie, v oblasti kultúry s menšími 
divadelnými zoskupeniami a Múzeom mesia ilratislava. Najdôležitejšia bude rekonštrukcia 
Korunovačnej cesty. 

Členovia Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vzali na vedomie Informáciu - Stanovisko ku Korunovačnej Brati slave, bez pripomienok. 

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

Tenlo bod programu bol stiallllutý z rokovania. 



3. NÍ!vrh VZN mestske.i časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Školská jedáleň 
pri MŠ Medená 24 v Bratislave podl'a siete škôl a školských zariadení 

UZNESENIE 41/2013 

Komisia pre kultúm miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať predložený návrh 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zrušuje Školská jedáleň pri MŠ 
Medená 24 v Bratislave podl'a siete škôl a školských zariadení bez pripomienok. 

Hla~ovali : 5 
hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa:O 

4. Návrh VZN mestskel časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zriad'uje VýdajnÍ! 
školská jedáleň pri MS Heydukova 25 v Bratislave podl'a siete škôl a školských 
zariadení 

UZNESENIE 42/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať predložený návrh 
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň pri 
MŠ Heydukova 25 v Bratislave podľa siete škôl a školských zariadení bez pripomienok. 

Hlasovali: 5 
hlasoval/ie za: 5 

5. Dotácie 

proti: O 

Názov žiadateľa: SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION 
Adresu: Matičná 9, 831 03 Brutislava 
IČO: 30800889 
DIČ: SK2022129527 
PožadovanÍ! výška dotácie: 3 SOO€ 
Celkový rozpočet projektu: 4000€ 
Štatutárny zástupca: Miroslav Lago 

zdržal sa:O 

Názov projektu: PREUnURGER KLEZMER llAND & TnE STARS OF KLEZMER 
(4th edition) 

UZNESENIE 43/2013 

Komisia pre kultúru miestneho 7.astupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu 7.astupiteľstvu sl:hváliť dotál:iu 3S0€ žiadateľovi SLOV AK KLE7.MER 
ASSOCIATION k realizácii projektu PREBBURGER KLEZMER BAND & THE STARS OF 
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KLEZMER s pripomienkou, použiť logo Bratislava-Staré Mesto v propagácii podujatia 
a počas koneel1u na pódiu. 

Hlasovali:5 
hlasovanie za:4 

6. Rôzne 

6. a) 

proti: O zdržal sa:1 

29. 4. 2013 bol doručený do podateľne úradu návrh riešenia letných aktivít na Šafárikovom 
m\mestí Mgr. Dagmar Prokešovou. K projektu podal ústne vysvetlenie Ing. Ernest Huska, 
vedúci oddelenia kultúry, ktorý zapožičia praktikáble pre účinkujúcich, ktorých zabezpečí 
autorka projektu v spoluprúci s umeleckými školami. Program sa bude realizovať bez 
ozvučenia od 14.00 do 19.00 h a tak je predpoklad, 7.e aktivity nebudú rušiť obyvateľov 

v blízkosti námestia. 

UZNESENIE 44/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto nemá 
númietok k realizácii Staromestského mladého festivalu na Šafárikovom námestí 
s podmienkou, že podujatie nebude obťažovať obyvateľov okolia a projekt nebude mať 
žiadne požiadavky finančné a ani personálne na oddelenie kultúry. 

IIlasovali:5 
hlasovanie za:5 

6. b) 

proti: O zdržal sa:O 

Členom Komisie pre kultúru bola elektronicky doručená žiadosť pani Máje Ve\šieovej 
o vysvetlenie prečo Komisia pre kultúru neschválila dotácie žiadateľovi Leca production na 
projckt Prešporské štrnky hrnky s Májou Vešicovou a hosľami. 

Komisia pre kultúru žiada prednostu úradu poveriť vedúceho oddelenia kultúry, informovať 
pani Máju Velšicovú, že dotúcia nie je nárokovateľná dávka a Komisia pre kultúru 
neodôvodňuje jej pridelenie a nepridelenie. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. llalka Ležovičovú pod'akovala prítomným za účasť 
na mújovom zasadnutí. 

MUDr. IIalka Ležovičovú 
predsedníčka Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka : Mgr. Beata Tmjányiovú 
V Bratislave 20. máj 2013 

Ukončenie: o 18.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Petcr Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúd oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
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