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Komisia pre kultúru Miestneho zastnpiteI'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 9/2013, z 25. ll. 2013,16.30 h, Kaffé Mayer, Hlavné námestie 

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

Hostia: Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry, Mgr. Martin Michel, vedúci právneho 
oddelenia, vedúci prevádzky Kaffé Mayer 

Novembrové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

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

l. Priebežná informácia č.4 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka 

2. Informácia, Kultúrny program počas Vianočných trhov 2013 

3. Žiadosť spoločnosti o prerníestnenie sochy SchOne Naci na roh Kaffé Mayer pri hlavných 
dverách cukrárne. 

4. Návrh rozpočtu 2014,2015,2016 pre oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia 

5. Rôzne 

1. Priebežná informácia č.4 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána 
Majerníka 

l. a) Zmluva o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce s CEVIUM 

Vedúci oddelenía kultúry Ing. Ernest Huska informoval prítonmých o tom, že návrhy zmlúv 
spolupráce s GCM a zbierkového fondu budú v programe decembrového rokovania miestneho 
zastupiteľstva dva samostatné body. Navrhol i na Komisii pre kultúru rokovať o každej 
zmluve zvlášť. Poslanci súhlasili. 
K návrhu Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce 
s CEVIUM, n. o. podal vysvetlenie vedúci právneho oddelenia Mgr. Martin Michel. Uistil 
poslancov, že do podmienok spolupráce zapracoval všetky pripomienky, ktoré zazneli na 
novembrovom rokovaní rníestneho zastupiteľstva, na zasadnutiach Komisie pre financie 
a Komisie pre kultúru. Právne oddelenie pozvalo poslanca PhDr. Štefana Holčíka ku 
konzultácii pri zapracovávaní pripomienok spolupráce, ktoré poslanci pokladali za dôležité. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová navrhla zapracovať ešte 
podmienku: rešpektovať prevádzkovú dobu Zichyho paláca v ktorom sa priestory GCM 
nachádzajú. Záleží jej hlavne na dňoch štátnych sviatkov ana dňoch vyňatých z dní kedy sa 
sobáši a podobne. 

UZNESENIE 7912013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
predložiť Návrh Zmluvy o prevode zriaďovateľskej funkcie a o úprave podmienok spolupráce 
medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Centrom vizuálneho umenia, n. o. na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto v predloženom znení. 
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Hlasovali: 6 
hlasovanie za:6 proti:O 

1. b) Zmluva o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov GeM. 

------

zdržalsa:O 

K tomuto bodu programu podal vysvetlenie vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska. 
Jednou z podmienok uzavretia Zmluvy o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov GeM 
bolo vypracovať znalecký odhad hodnoty zbierky. Oslovená historička umenia v priebehu 
troch týždňov od objednávky odstúpila a je predpoklad časovej tiesne, túto vec realizovať do 
decembrového rokovania Miestneho zastupiteľstva. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru navrhla zbierku inventarizačne prebrať pracovníkom 
mestskej časti v hodnote, ktorá je uvedená v evidencii majetku. Miestnosť, ktorá je 
depozitárom zbierky následne zapečatiť a rokovať o menovanej zmluve na ďalšom najbližšom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

UZNESENIE 80/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
prerokovať Návrh zmluvy o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov GeM na ďalšom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po znaleckom 
ohodnotení zbierkových predmetov. Navrhuje prednostovi zbierku zapečatiť do doby 
uzavretia zmluvy. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O 

2. Informácia, Kultúrny program počas Vianočných trhov 2013 

zdržal sa: O 

Predsedníčka Komisie pre kultúru vyslovila pochvalu za predložený program Staromestského 
zimného festivalu, konkrétne kultúrneho programu na pódiu počas Staromestských 
vianočných trhov 20l3. Zaujímala sa z akých zdrojov bude tento projekt financovaný. Vedúci 
oddelenia kultúry informoval, že časť programu je hradené z položky Konkurzy a súťaže 
z rozpočtu oddelenia kultúry na rok 20l3, niekoľko súborov pricestuje i zo stredného 
a východného Slovenska bez nároku na úhradu a podarilo sa vybaviť spoluprácu 
s autobusovou spoločnosťou a dva razy budú takto dopravené súbory v Veľkého Lapáša, 
Lefantoviec a z okolia Nitry do Bratislavy a späť. Návrh spolupráce s BKIS pri realizácii 
spoločných vystúpení sa nedal zrealizovať. K predloženému programu pribudnú i vystúpenia 
MŠ a ZŠ mestskej časti Bratislava Staré Mesto. 

UZNESENIE 81/2013 
Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na 
vedomie program Staromestského zimného festivalu 2013 a vyslovuje poďakovanie 
pracovníkom, ktorí sa podieľali najeho príprave. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa: O 
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3. Žiadost' o premiestnenie sochy Schiine Naci na roh Kaffé Mayer pri hlavných 
dverách cukrárne. 

21. 10. 2013 zaevidovala podatel'ňa MiÚ MČBSM Žiadost' o premiestnenie sochy SchOne 
Náci z pôvodného stanoviska na roh Kaffé Mayer pri hlavných dverách cukrárne. Podala ju 
spoločnost' EUREST, spol. S.r.o. 

V diskusii poslanci v zásade podporili myšlienku umiestnenia sochy na navThované miesto, 
malé názorové nezhody nastali pri presnom určení miesta a natočení sochy. Prítomnému 
vedúcemu prevádzky Kaffé Mayer bolo vysvetlené, že náklady na premiestneníe musí znášat' 
spoločnost' EUREST, spol. s.r.o .. Majitel', čiže mestská časť musí požiadať k premiestneníu 
sochy a o vyjadrenie MÚOP nakol'ko sa jedná o Pamiatkovú zónu. Bude potrebné i zistit' 
technické problémy súvisiace s výkopom sochy a osadením. Hlavným koordinátorom pri 
presnom urníestnení sochy bude poslanec PhDr. Štefan Holčík. 

UZNESENIE 82/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nemá 
námietok k premiestneniu sochy Schone Naci podl'a žiadosti spoločnosti EURE ST, spol. S.r.o 
k hlavným dverám Kaffé Mayer na náklady spoločnosti EUREST, spol. s.r.o. 

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

4. Návrh rozpočtu 2014, 2015, 2016 pre oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia 

K Návrhu rozpočtu predloženým MČ BSM podala vysvetlenie pracovníčka oddelenia kultúry. 
Žial' podl'a predloženého návrhu z ekonomického oddelenie po spracovaní predložených 
návrhov nevedela identifikovať z akých jednotlivých súm je poskladaný, zdá sa, že je 
približne v navrhovanej výške na kultúrne centrá. Nebolo možné v položke 6.3 ostatná kultúra 
prečítať koľko financií má k dispozícii oddelenie kultúry. Znepokojivé je pre ňu poznanie, že 
ani na nasledujúce roky sa nepočíta s kapitálovými výdavkami, ktoré sú vel'mi potrebné na 
opravu kotolne v Zichyho paláci. 

UZNESENIE 83/2013 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na 
vedomie informáciu Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016 na oddelenie kultúry 
a Staromestské centrá kultúry a vzdelávania a žiada zapracovať do kapitálových výdavkov 
požiadavku na opravu kotlov a kúrenia v Zichyho paláci. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 

5. Rôzne 

proti: O zdržal sa: O 
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V rôznom vedúci oddelenia kultúry informoval prítomných o návrhu pána Macka, riaditeľa 
Stredoeurópskeho domu fotografie, aby sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto stala jeho 
partnerom, tak ako je tomu v prípade Divadla GUnaGU a Ticho a spol a pripravovaná 
spolupráca s Galériou Cypriána Majerníka. 
Poslanci odporučili navrhovateľovi podať si oficiálnu žiadosť na dotácie kjednotlivým 
projektom. 
Ďalej pán vedúci oddelenia kultúry informoval, že sa intenzívne pracuje na projektoch 
k dotáciám MK SR a ich fmančná spoluúčasť nepredpokladá viac ako 1 OOO€ na každý 
projekt. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 

oo oov=brovom ~""mill OJf ~"'" 'LiJ,"" / 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 25. novembra 2013 

Ukončenie: o 18.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, 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 
Vedúci prevádzky Kaffé Mayer 
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