
Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 9/2014, zo 8. 9. 2014, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

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

Septembrové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsednička komisie MUDr. Halka Ležovičová, oboznámila 
prítomných s programom: 

1. Staromestský letný festival 2014, ústna infonnácia o realizácii 

2. Informácia Doplnenie objektov na území MČ Bratislava-Staré Mesto do Celomestského 
zoznamu pamätihodností 

3. Návrh Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na 
ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych 
obradoch a občianskych slávnostiach 

4. Dotácie 

5. Rôzne 

l. Staromestský letný festival 2014, ústna informácia o realizácii 

Pani predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová infonnovala prítomných, že 
sa zúčastnila mnohých programov Staromestského letného festivalu 2014 a svoje poznatky 
zverejnila' vo svojom článku v Staromestských novinách. Druhý rok vyslovuje nespokojnosť 
s pretlakom zaujímavých programov v posledný týždeň mesiaca jún, myslí si, že si zaslúžia 
iný harmonogram v priebehu celého leta. 
Potešili ju premietania filmov s významnou hudobnou zložkou na Hviezdoslavovom námestí 
v rámci projektu Viva Musica Cinema a výrazná návštevnosť Galérie F7 i počas letných 
mesiacov. Vyslovila poďakovanie všetkým zamestnancom oddelenia kultúry a kultúrnych 
zariadeni za príkladný prístup k príprave a realizácii Staromestského letného festivalu či už na 
Hviezdoslavom námestí, na nádvorí Zichyho paláca, tak aj v Medickej záhrade. 
Komisia pre kultúru berie na vedomie informáciu o realizácii Staromestského letného 
festivalu 2014. 

2. Informácia Doplnenie objektov na území MČ Bratislava-Staré Mesto do 
Celomestského zoznamu pamätihodností 

Informáciu Doplnenie objektov na území MČ Bratislava-Staré Mesto do Celomestského 
zoznamu pamätihodností predkladá na rokovanie Komisie pre kultúru a miestne 
zastupiteľstvo pán Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry. Zoznam zaradených 
pamätihodností na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do celomestského zoznamu, 
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bol odoslaný z Mestského ústavu ochrany pamiatok Bratislava. Je to materiál otvorený, môže 
sa s nim pracovať a navrhnúť ďalšie pamätihodnosti k zaradeniu do zoznamu. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík pripomenul, že do zoznamu pamätihodností sa nemajú 
zaraďovať predmety, objekty a pod., ktoré sú už napr. národnou kultúrnou pamiatkou. 
V zozname figuruje pod por. č. 18. Pomník mešťanostu Justiho v Horskom parku, ktorý 
našiel v zozname národných kultúrnych pamiatok. Por. č. 16. Pomník Holocaustu na 
Panenskej ulici a Rybnom námestí je zbierkový predmet a taký istý problém sa objavil 
pri Fontáne s levom pod por. č. ll. na Nám. SNP. 
Komisia pre kultúru berie na vedomie informáciu Doplnenie objektov na území MČ 
Bratislava-Staré Mesto do Celomestského zoznamu pamätihodností. 

3. Návrh Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov 
na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych 
obradoch a občianskych slávnostiach 

Vedúca matričného úradu pani Mgr. Mária Zapletalová osobne vysvetlila prítonmým 
poslancom význanmé zmeny v zásadách na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu 
zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie 
na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach, ktoré platia od roku 2004 s dodatkami 
z rokov 2005 a 2010. Zásadná zmena bude vo výške poskytovaného príspevku na ošatné pre 
pracovničky matriky, ktoré sa výkonom zúčastňujú slávnostných obradov na 600€ ročne, 
vyplácané polročne s podmienkou pre vyplatenie odpracovať minimálne päť obradov za pol 
roka. 

UZNESENIE 43/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupitel'stvu MČBSM schváliť Návrh Zásad na poskytovanie paušálneho 
príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie 
odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach v predloženom 
zneni. 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 

4. Dotácie 

4. a) 

proti: O 

Názov žiadateľa: Vysoká škola múzických umení 
Adresa: Ventúrska 3,813 01 Bratislava 
IČO: 00397431 
DIČ: 2020845200 
Požadovaná výška dotácie: 1 500,-€ 
Štatutárny zástupca: doc. akad. mal. Milan Rašla 
Názov projektu: Áčko festival 2014 
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zdržal sa: O 



UZNESENIE 44/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu MČBSM schválil' dotáciu 500,-€ žiadateľovi Vysoká škola 
múzických umení k realizácii projektu Áčko festival 2014. 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 

4. b) 

proti: O 

Názov žiadateľa: OZ Antikomplex.sk 
Adresa: J. Cikkera 11, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 42198321 
Požadovaná výška dotácie: 1 600,-€ 
Štatutárny zástupca: Andrej Čierny 

zdržal sa: O 

Názov projektu: Odkaz obetí holokaustu(v modernej architektúre - Weinwurm+Vécsei) 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil, že nie sú námietky k umiestňovaniu pamätných 
tabuliek obetiam holokaustu, ktoré sú preukázateľne obel'ami holokaustu. V tomto 
konkrétnom prípade, keďže nejestvuje stopercentný dôkaz, že menovaní boli obel'ami 
holokaustu, financovanie predloženého projektu neodporúča. 

UZNESENIE 4512014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu MČBSM schválil' dotáciu žiadateľovi Občianskemu združeniu 
Antikomplex.sk k realizácii projektu Odkaz obetí holokaustu(v modernej architektúre -
Weinwurm+ V écsei). 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za:O proti: 1 zdržal sa: 3 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
neodporúča miestnemu zastupiteľstvu MČBSM schválil' dotáciu žiadateľovi Občianskemu 
združeniu Antikomplex.sk k realizácii projektu Odkaz obetí holokaustu (v modernej 
architektúre - Weinwurm + V écsei). 

4. c) 
Názov žiadatel'a: Priatelia Quo Vadis, OZ 
Adresa: Veterná 1629/1, 811 03 Bratislava 
IČO: 42175585 
DIČ: 2023221761 
Požadovaná výška dotácie: 700,-€ 
Štatutárny zástupca: Monika Hricáková 
Názov projektu: Celoročné organizovanie kultúrnych podujatí, doplnenie mobiIiáru na 
kultúrne podujatia. 
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UZNESENIE 46/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupitel'stvu MČBSM schválit' dotáciu 700,-€ žiadatel'ovi Priatelia Quo Vadis, 
Občianske združenie k realizácii projektu Celoročné organizovanie kultúrnych 
podujatí, doplnenie mobiliáru na kultúrne podujatia. 

Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 

S. Rôzne 

proti: O zdržal sa: O 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová na záver pod'akovaIa prítomným 
za účast' na septembrovom zasadnutí. 

Zapisovatel'ka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 8. 9. 2014 
Ukončeníe: o 19.00 hod. 

Rozdel'ovník: 

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

i,~!~~/ 
predsedníčka Komisie pre kultúru 

MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homol'a, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenía kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 

4 


