
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 8/20 ll, z 24. IO. 20 ll, 16.30 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, Mgr. Miroslava Babčanová , Soňa 
Párnická 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska 

Októbrové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestl1eho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, otvorila predsedkyiía komisie MUDr. Halka Ležovičová, privítala pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku a oboznámila prítomných s programom: 

l. Návrh rozpočtu na rok 2012 na oddelenie kultúry, kultúrne zariadenia a príspevky OZ 
2. Návrh 
na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom 
s0bášneho obradu a príspevok rodičov za služby spojené s výkonom aktu slávnostného 
uvítania dieťaťa do života 
3. Návrl1 
na vyňatie sobôt 7.1.2012,7.4.2012,23.6.2012,1.9.2012,15.9.2012, 3.11.2012,24.11.2012, 
22.12.2012, 19.12.2012 z dni kedy sa vykonávajú sobášne obrady 
4. Termíny zasadnuti Miestneho zastupiteľstva 
5. Dotácie 
6. Zoznam pamätihodnosti v Starom Meste 
7. List Matice slovenskej- žiadosť pomenovať námestím Franza Liszta priestor na rohu 
Pánskej a Ventúrskej u\. 
8. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 20 II, doplnenie informácie o Medickú a Grassalkovichovú 
záhradu a konkrétnejšie finančné vyhodnotenie 
9. Dramaturgia Vianočných trhov 20 II 
IO. Rôzne 

1. Návrh rozpočtu na mk 2012 na oddelenie kultúl)', kultúrne zariadenia a príspevky 
OZ 

Komisia pre kultúru berie na vedomie Návrh rozpočtu kultúrnych zariadení a oddelenia 
kultúry na roky 2012 - 2014 a rokovať o iiom bude na svojom ďalšom zasadnutí po 
prerokovaní rozpočtu vo tinančnej komisii. 

hlasovaIlie ZfI: 6 proti: O zdržal sa:O 

2. Návrh 
na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené 
s výkonom sobášneho obradu a príspevok rodičov za služby spojené s výkonom aktu 
slávnostného uvítania dieťaťa do života 

Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných so 
stavom realizácie sobášnych obradov na území MČ-SM. Zvýšil sa počet požiadaviek na 



sobáše mimo Zichyho paláca (najmä mimo pešej zóny), ktoré spôsobujú časové sklzy 
a narastajú náklady súvisiace s presunmi sobášiacich. 
Reakciou MČ-SM na vzniknutú situáciu má byť aktualizácia poplatkov v navrhnutej výške: 
Obyvatelia MČ-SM sa sobášia v Zichyho paláci bez poplatku, obyvatelia inej mestskej časti 
zaplatia I DDE. Všetci záujemcovia o výkon sobášneho obradu mimo Zichyho paláca, ale na 
území pešej zóny zaplatia 200E a mimo pešej zóny 300E. 

UZNESENIE 11/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť výšky príspevkov snllbencov na úhradu nákladov za služby spojené 
s výkonom sobášneho obradu v súlade predloženým návrhom. 

hlasovanie zu: 6 proti: O zdržal sa:O 

r-redsedkyi'la.Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných so 
zámerom vyberať príspevok 20E od rodičov bez trvalého bydliska na území MČ-SM za 
služby spojené s v}'konom aktu slávnostného uvítania dieťaťa do života. V rámci diskusie 
bolo skonštatované, že tento príspevok sa t)'ka len minimálneho počtu detí. Uvítania detí sa 
vykonávajú pred sobášnymi obradmi alebo medzi nimi. 

UZNESENm 12nOll 

Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť výšku príspevkov 20E od rodičov bez trvalého bydliska na území MČ-SM za 
služby spojené s výkonom aktu slávnostného uvítania dieťaťa do života. 

Itlusovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

3. Návrh 
na vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012,3.11.2012,24.11.2012, 
22.12.2012,19.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady 

UZNESENIE 13/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť návrh na vyňatie sobôt 7.1.2012, 7.4.2012, 23.6.2012, 1.9.2012, 15.9.2012, 
3.11.2012, 24.11.2012, 22.12.2012, 19.12.2012 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady. 

hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 
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4. Termíny zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

Predsedkyt'ía Komisie pre kultúru informovala pritomných poslancov s návrhom termínov 
rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva: 

10.1.2012 
17.1.2012 
7.2.2012 
14.2.2012 
20J.20 12 
27.3.2012 
15.5.2012 
22.5.2012 
19.6.2012 
26.6.2012 
18.9.2012 
25.9.2012 
23.10.2012 
30.10.2012 
4.12.2012 
1l.12.2012 

- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rolovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupiteľstva 
- rokovanie miestnej rady 
- rokovanie zastupitel'stva 

UZNESENIE 1412011 

Komisia pre kultúru navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto doplniť navrhovaný zoznam tenTIinov rokovania Miestneho zastupitel'stva mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto v roku 2012 o rokovanie zastupiteľstva 20.11.2012 a zmeniť 
navrhovaný októbrový termin rokovania zastupiteľstva na 23.10.2012 a zárovelÍ doplniť 

. rokovanie miestnej rady na 13.11.2012 a zmeniť rokovanie miestnej rady na 16.10.2012. 

!tlasovaIlie za: 5 [Jroti: O zdržal sa: 1 

5. Dotácie pre kultúru 

Na októbrovom zasadnuti Komisia pre kultúru prerokovala šesť žiadostí o dotácie: 

Marenčin PT, spol. s. r. o. 
Jelenia 6 
811 05 Bratislava 
[ČO: 36750611 
DIČ: SK2022350946 
Názov projektu: Kristina Šudová-Tomčániová: Tajomstvá mojej ulice (knižná publikácia) 
Požadovaná výška dotácie: 700E 
Schválená výška dotácie: OE 
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Marenčin PT, spol. s. r. o. 
Jelenia 6 
SIl 05 Bratislava 
IČO: 36750611 
DIČ:SK2022350946 
Názov projektu: Hugo Gold a kol.: Ž.idovská náboženská obec v Bratislave v minulosti 
a súčasnosti (kniha) 
Požadovaná výška dotácie: SOOE 
Schválem\ výška dotácie: 300E 

Občianske zdnlženie Priatelia Quo Vadis 
Veterná I 
811 03 Bratislava 
IČO: 42175585 
DIČ: 202322176 
Nazov projektu: Kultúrne podujatia v Dome Quo Vadis 
Požadovaná výška dotácie: 829,3SE 
Schválená výška dotácie: SOOE 

Občianske zdmženie SkJazz 
Drotárska cesta 9 
811 02 Bratislava 
IČO: 42173965 
DIČ: 2022920295 
Názov projektu: Jazz na Slovensku 1940 - 1970 (kniha) 
Požadovaná výška dotácie: I 500E 
Schválená v:í'ška dob\cie: 400E 

Spoločnosť Ježišova, Vydavatel'stvo Dobl'á kniha 
Štefánikova44 
p, O. Box 26 
917 Ol Trnava 
IČO: 599051 
DIČ:SK20203S9877 
Názov projektu: J. Haľko - Ľ. Rojka: Jezuiti v Bratislave, reprezentačná publikácia 
Požadovaná výška dotácie: l 500E 
Schválená v:í'ška dotácie: 800E 

Spolok Dychová hudba Spojár 
Ž.ilinská I 
811 05 Bratislava 
IČO: 30811091 

Názov projektu: Honorár pre umeleckého vedLlceho a kapelníka Spolku Dychová hudba 
Spojár Bratislava 
Požadovaná výška dotácie: 500E 
Schválená výška dotácie: OE 
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UZNESENIE 15/2011 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 300E spoločnosti s ručením obmedzeným Marenčin PT 
k vydaniu knihy, Hugo Gold a koL: Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti 
a súčasnosti, SOOE občianskemu združeniu Priatelia Quo Vadis k realizácii kultúrnych 
podujatí v Dome Quo Vadis, 400E občianskemu združeniu SkJazz k vydaniu publikácie, Jazz 
na Slovensku 1940 - 1970 a 800E Vydavateľstvu Dobrá kniha, Spoločnosť Ježišova 
k vydaniu reprezentačnej publikácie, J. Haľko - Ľ. Rojka: Jezuiti v Bratislave. 

hhrsovanie za: 6 proti: O zdrža! sa:O 

6. Zoznam pamätihodností v Starom Meste 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík informoval prítomných o svojich poznatkoch po preštudovaní 
Celomestského zoznamu pamätihodností, ktorý členovia Komisie pre kultúru dostali 
k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu v elektronickej podobe. Našiel niekoľko 

nezrovnalostí a nepresností, ale v zásade sa dá zoznam doptl'íať. 

UZNESENIE 16/2011 

Komisia pre kultúru súhlasí s predloženým materiálom a mestská časť Bratislava-Staré mesto 
Celomestský zoznam pamätihodností doplní v spolupráci s PhDr. Štefanom Holčíkom. 

hlasovanie za: 6 proti: O zdržal5a:0 

7. List Matice slovenskej- Žiadost' pomenovat' námestím Franza Liszta priestor na rohu 
Pánskej a Ventúrskej ul. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že z urbanistického hľadiska námestie, 
ako verejné priestranstvo je útvar s hranicami a žiadateľom vytýčené miesto tieto parametre 
nespliía. . 
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UZNESENIE 17/2011 

Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, schváliť pomenovanie priestoru na rohu Pánskej a Ventúrskej ulice Námestím Franza 
Liszta, nakoľko vytýčené miesto žiadateľom nespii\a parametre námestia. 

hlasoval/ie za: J proti:1 zdržal sa:2 

8. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011, doplnenie informácie o Medickú 
a Grassallwvichovú záhradu a konkrétnejšie finančné vyhodnotenie 

Pozvaný vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska informoval prítomných o doplnení 
Vyhodnotenia kultúrneho leta 20 II nielen požadovanými údajmi zo septembrového 
iasadnutia Komisie pre kultúru, ale i Vyhodnotením Letnej čitárne 20 II v Medickej záhrade, 
riaditeľkou Staromestskej knižnice. 

Komisia pre kultúru berie na vedomie informáciu Vyhodnotenie Kultúrneho leta 20 I l. 

Itlasovallie za: 6 proti: O zdrža! sa:O 

9. Dramaturgia Vianočných trhov 2011 

Pozvaný vedúci oddelenia kultúry [ng. Ernest Huska informoval o rozpracovanosti podlljatí 
v rámci Vianočných trhov a Silvestra. Konkrétnejšie údaje môže dodať na nasledujúce 
zasadnutie Komisie pre kul túru. 

10. Rôzne 

V rôznom predsedkyiía Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová dohodla s prítomnými 
poslancami termín novembrového zasadnutia Komisie pre kultúru na 28.11.20 I l o 16.30 h, 
v Centre hudby Zichyho palác, Ventúrska 9 s predbežným programom: 

l. Rozpočet pre kultúru na roky 2012 - 2014 
2. Kultúrny program v rámci Vianočných trhov 20 II 

3. Si[.",m,," 0'['.' • '''kioch S,,"ho MOd [ ~ 'rkm 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedkyiía Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tatjányiová 
V Bratislave 24. októbra 20 II 

Ukončenie: o 19.00 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 

• 
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