
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  apríl 2012 
 

             
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                  dňa  17.04.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 24.04.2012 
 
 

N á v r h   
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana  R o s o v á 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing.Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
Věra Hučková 
 referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zápisnice z komisií 

 
Prerokované : 
 v komisii pre kultúru a v komisii pre územné plánovanie, 
 miestny rozvoj a životné prostredie 



                                                                     
 
 
Návrh uznesenia : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto : 
 
 
 
1. Veterán klub Tatra 141 
     Technická 5, 821 04 Bratislava 
 účel : propagácia podujatia: Prvomájová Tatra Rely   150 € 
                    
 
2. Marenčin PT 
    Jelenia 6, 811 05 Bratislava 
účel : vydanie knižnej publikácie 
          Tomáš Berka, Ján Šilinger: Vily nad Bratislavou   300 €     
 
         
3. Občianske združenie Klub Happyland 
    Brnianska 13, 811 04 Bratislava 
účel : projekt : EkoHappyland 2012 na materiál a pomôcky 
          /farby,lepidlá,látky,krepový papier,výkresy,fotografie, 
           náučné knihy,atlasy.../       200 €  
       
 
           
 



 
 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovala komisia pre kultúru a komisia pre územné plánovanie, 
miestny rozvoj a životné prostredie. Ich odporúčanie je predmetom návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
Oblasť dotácie Rozpočet v € Schválené v € Zostatok v € Návrh v € 
Sociálna oblasť  6 000 6 000   / / 
Kultúra   1 500    800   350 450 
Školstvo a šport   1 500 / 1 500 / 
Životné prostredie   1 500 / 1 300 200 
spolu 10 500 6 800 3 150 650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zápisnica Č. 1 zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto konaného dňa 

14.3.2012 

Hostia: 
Prítomní: 
Soňa Párnická Mgr. Mikulková Marta 
Mgr. Miroslava Babčanová 
Slavomír Frešo 

Ing. arch Černík Silvester, Mgr. art. 
Ing.Pavlovíč Jaroslav, 

Ing. Kamil Procházka JUDr. Barátiová Mária 

Neprítomní: 
I ng. Pavol Baxa 

Program Komisie: 

L Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

2. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach v mestskej časti Bratislava -Staré 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2012 z 27. marca 2012 o výške 

úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 

v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

4_ Dotácie podl'a VZN mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 2/2009 
5_ Povol'ovanie reklamných zariadení v súčinností s VZN č. 11/2010 
6_ Stavba na Beblavého ulici - súčasný stav 

7. Rôzne 

Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie - pani Soňa Párnická. 

1. Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

JUDr. Mária Barátiová vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto Č. .../2012 z 
..... 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto. 

V súlade s uznesením mestského zastupitel'stva hlavného mesta SR Bratislavy Č. 790/1998 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydáva trhové poriadky pre všetky trhové miesta zriadené na jej 
území. Potreba prijať nové VZN vyplýva zo skutočnosti, že sa pripravuje znovuzriadenie trhoviska 
na ulici Malý trh a ako priestory na usporiadanie príležitostných trhov navrhujeme určit' aj Panenskú 
ulicu, Chorvátsku ulicu a Jakubovo námestie. 
Navrhujeme zrušiť trhový poriadok pre Starú tržnicu na Námestí SNP, pretože uznesením 
mestského zastupitel'stva Č. 466/2012 bod B. zo dňa 2.2.2012 bolo schválené využitie Starej tržnice 
na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. 

Zriadenie nového trhoviska a príležitostných trhov nebude mať dopad na rozpočet mestskej časti. 

UZNESENIE Č. 1/2012 

Komisia súhlasi a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prijať VZN mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Č • .. ./2012 z ..... 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovani služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v predloženom znení. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: o ZDRŽALO SA : O 



2. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava -Staré 

JUDr. Mária Barátiová vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto .. ./2012 z 
.... 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej 
časti Bratislava -Staré mesto. 

Potreba prijať nové všeobecne záväzné nariadenie vyplýva zo skutočnosti, že sa pripravuje 
znovuzriadenie trhoviska na ulici Malý trh a ako priestory na usporiadanie príležitostných trhov 
navr11ujeme určiť Panenskú ulicu, Chorvátsku ulicu a Jakubovo námestie. Občania pozitívne 
reagovali na podujatie na Panenskej ulici, ktoré malo charakter príležitostného trhu a dali podnet aj 
na iné miesta, kde by takého príležitostné trhy uvítali, preto navrhujeme rozšíriť zoznam o uvedené 
miesta. 

Zo všeobecne záväzného nariadenia sa vypúšťa Stará tržnica na Námestí SNP, pretože 
uznesením mestského zastupitel'stva Č. 466/2012 bod B. zo dňa 2.2.2012 bolo schválené využitie 
Starej tržnice na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných 
služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový 
čas, zákaz predaja niektorých výrobkov, práva a povinnosti správcu trhoviska, povinnosti 
predávajúcich na trhových miestach, orgány dozoru, sankcie za porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ďalšie skutočnosti dôležité z hladiska obce. 

Zriadenie nového trhoviska a príležitostných trhov nebude mať dopad na rozpočet mestskej časti. 

UZNESENIE Č. 2/2012 

Komisia súhlasi a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prijať VZN mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č . . ../2012 z ____ .2012 podmienkach predaja výrobkov a poskytovani služieb na 
trhových miestach v mestskej časti Bratislava -Staré Mesto v predloženom znení. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: o ZDRŽALO SA : O 

3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. /2012 z oo. 2012 o výške 
úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mgr. Mikulková Marta vysvetlila znenie VZN mestskej časti Bratislava- Staré Mesto .. ./2011 o výške 
úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytuje prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto sociálne 

služby . Zmena sa týka názvov zariadení : zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, 
zariadenie opatrovatel'skej služby, denný stacionár, terénna opatrovatel'ská služba. Každý typ 
zariadenia má inú náročnosť a výšky úhrad za sociálne služby budú od toho odvodené. 

UZNESENIE Č. 3/2012 

Komisia súhlasi a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu prijať VZN mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. .../2012 z 27.3.2012 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava
Staré Mesto v predloženom znení. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: o ZDRŽALO SA : O 



4. Dotácie podľa VZN mestskej časti Bratislava -Staré Mesto č. 2/2009 

Na MÚ Bratislava Staré mesto bola dňa 1.3.2012 prijatá žiados!" o dotáciu občianskym združením 
KLUB HAPPYLAND. Na projekt EkoHappyland 2012 (ochrana a tvorba životného prostredia) 
združenie žiada dotáciu vo výške 1000€. Akcia sa má uskutočni!" v Medickej záhrade v máji 2012. 
Ciel'om podujatia je výchova k ochrane a tvorbe živ. prostredia, spolupráca detí s rodičmi a rodičov 
s deťmi nenútenou hravou formou. 

Predsedníčka komisie Soňa Párnická informovala komisiu o návrhu uverejni!" do Staromestských 
novín informáciu o možnosti podávania žiadostí o dotáciu. Na rok 2012 bola schválená celková suma 
na dotácie vo výške 1500€. 

UZNESENIE Č. 4/2012 

Komisia schval'uje KLUBU HAPPYLAND dotáciu vo výške 200 € na projekt EkoHappyland 
2012 na materiál a pomôcky (farby, lepidlá, látky, krepový papier, výkresy, fotografie, náučné 
knihy, atlasy ... ). 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: o ZDRŽALO SA : O 

~ Povoľovanie reklamných zariadení v súčinností s VZN č. 11/2010 

Komisia si vyžiadala informáciu zo stavebného úradu o uplatňovaní VZN o reklamách v praxi 
a prípadných problémoch, ktoré sa v tejto súvislosti vyskytujú. 
Ing. Jaroslav Pavlovič informoval komisiu, že stavebné oddelenie vydáva rozhodnutia o reklame 
v súčinnosti s VZN Č. 11/2010. 
Vo februári 2011 prokurátor vydal protest proti zneniu VZN. Mestské zastupitel'stvo protestu 
prokurátora nevyhovelo a prokurátor dal podnet na Krajský súd. 
Stavebný úrad nadalej rozhoduje podl'a VZN č.11/2010 ako platného právneho predpisu. 
Väčšina reklamných zariadení nebola v súlade s VZN. Mestská časť v týchto prípadoch vyzvala 
stavebníka na doplnenie dokladov. Krajský stavebný úrad z tohto dôvodu zrušil viacero vydaných 
rozhodnutí stavebného úradu. 
Preto má stavebný úrad prerušených niekol'ko konaní ohl'adom reklamných zariadení do vynesenia 
rozsudku Krajského súdu ako predbežnej otázky. 

Záver: Komisia berie na vedomie 

6. Stavba na Beblavého ulici - súčasný stav 

Ing. Pavlovič informoval komisiu, že na stavbe Beblavého bol vykonaný Štátny stavebný dohl'ad a na 
mieste zistil, že stavba je v rozpore so stavebným povolením. Stavebný úrad vyzval stavebníka na 
zastavenie prác. Stavebník musí požiadať stavebný úrad o dodatočné stavebné povolenia. 

Záver: Komisia berie na vedomie. 

V Bratislave, 14.3. 2012 

Čas začatia komisie. 15:00 hod. 

Soňa Párnická ! /I 1 

Predsedníčka komisie , vl 
Jančárová Renata I 
Zapisovatel'ka komisie r 



----- ._-------

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 3/2012, z 19. 3. 2012,16.30 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 
Neprítomní členovia komisie: Soňa Párnická 
Pozvaní: JUDr. Mária Barátiová,vedúca oddelenie obchodu, Ing. Ernest Huska vedúci 
oddelenia kultúry, Pavol Balžanka predseda Združenai historických miest a obcí, Mgr. Sven 
Šovčík prednosta 

Marcové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala pozvaných, 
JUDr. Máriu Barátiovú, vedúcu oddelenia obchodu ,vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta 
Husku a prednostu úradu Mgr. Svena Šovčíka. Navrhla úpravu poradia bodov rokovania 
avizovaného programu na pozvánke 

l. Návrh VZN o trhoviskách 
2. Návrh VZN, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 
3. Návrh VZN o výške úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
4. Návrh na vstup do Združenia historických miest a obcí- konzultácia s predsedom združenia, 
pánom Pavlom Balžankom. 
5. Návrh pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovani, premiestňovaní a demontáži 
pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúľ na území hlavného 
mesta SR Bratislavy 
6. Žiadosť Matice slovenskej o súhlas s inštaláciou súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v 
Bratislave 
7. Dotácie 
8. Správa o činnosti Galérie Faica za rok 20lI až 2012 
9. Rôzne 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o trhoviskách 

JUDr. Mária Barátiová ústne vysvetlila najdôležitejšie body Návrhu VZN o trhoviskách, 
najmä na vytvorenie nových miest pre príležitostné trhy na Chorvátskej ulici, Jakubovom 
námestí a na Panenskej ulici. 

UZNESENIE 14/2012 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto berie na 
vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovani služieb na trhových miestach mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

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

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydávajú trhové poriadky 

JUDr. Mária Barátiová ústne vysvetlila najdôležitejšie body Návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa vydávajú trhové poriadky, ktoré sú povinné pre každé trhové miesto 
vrátane príležitostných trhov a predložený materiál je súhrnom všetkých pravidiel predaja na 
takýchto miestach. 

l 



UZNESENIE 15/2012 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto berie na 
vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ,ktorým sa vydávajú trhové poriadky. 
Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 proti: O zdržalsa:O 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb 

UZNESENIE 16/2012 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto berie na 
vedomie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb. 
Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 4 proti: O zdržalsa:O 

4. Návrh na vstup do Združenia historických miest a obcí - konzultácia s predsedom 
združenia, pánom Pavlom Balžankom. 

Ing. Emest Huska predstavil prítomným predsedu Združenia historických miest a obcí pána 
Pavla Balžanka a odovzdal mu slovo. Pán predseda vysvetlil význam členstva v spomínanom 
združeni, najmä živšiu komunikáciu s Pamiatkovým úradom a Ministerstvom kultúry, 
nakoľko väčšina členských miest je v pamiatkovo chránenom území. Najvýznamnejším 
podujatím Združenia je realizácia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, školenia pre stavebné 
úrady, ktoré pomáhajú predchádzať nedorozumeniam a neznalostiam pri ochrane kultúrnych 
pamiatok. Združenie si dokáže získať financie k rôznym oceneniam za zásluhy v ochrane 
kultúmeho dedičstva, k organizovaniu fotosúťaží zameraných na prezentáciu stavebných 
skvostov apod. Výška členského príspevku sa vypočítava počtom mesiacov v roku pri vstupe 
do Združenia. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová nepokladá za vhodné v 
súčasnosti pri napätom rozpočte platiť členský príspevok do združenia, ktoré Bratislave 
nezaručí získanie grantov apod. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vyslovil názor, že členstvo Starého Mesta Bratislava má hlavne 
význam pre Združenie historických miest a obcí. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko vyzval prítomných k zodpovednosti a pomôcť svojím 
členstvom ostatným mestám a obciam. 
Poslankyne PaedDr. Barbora Oráčová ,PhD. a Mgr. Miroslava Babčanová navrhli čestné 
členstvo. 

Predseda Pavol Balžanka namietol, že stanovy predpokladajú čestné členstvo v združení len 
fyzickým osobám. 

UZNESENIE 17/2012 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
starostke vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historických miest a obcí. 
Hlasovalo: 5 

2 



hlasovanie za: 1 proti: 1 zdržal sa:3 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
hlasovaním rozhodla, že neodporúča starostke vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 
Združenia historických miest a obcí. 

5. Návrh pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži 
pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúl' na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Prednosta úradu Mgr. Sven Šovčík vysvetlil potrebu vypracovania pravidiel postupu pri 
evidovaní, umiestňovaní a demontáží pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní 
pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR Bratislavy na Magistráte hlavného mesta SR. 
Súčasná prax prístupu jednotlivých občianskych združení a spolkov pri realizácii osádzania 
pomníkov, pamätných tabúľ a podobne, ukázala nevyhnutnosť vytvoriť jednotný systém 
a pravidlá k tejto činnosti. Materiál je dodaný na všetky mestské časti k pripomieukovaniu. 
Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska navrhuje zapracovať do materiálu upozornenie, 
že tento súbor pravidiel nenahrádza proces stavebného povolenia na stavebnom úrade. 

UZNESENIE 18/2012 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Magistrátu hlavného mesta SR schváliť Návrh pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovaní, 
premiestňovani a demontáži pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovani 
pamätných tabúľ na územi hlavného mesta SR Bratislavy s doplnením upozornenia, že tento 
materiál nenahrádza proces stavebného povolenia. 
Hlasovalo: 5 
hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa:O 

6. Žiadost' Matice slovenskej o súhlas s inštaláciou súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda 
v Bratislave 
Predsedníčka Komisie kultúry otvorila diskusiu k žiadosti o súhlas s inštaláciou súsošia sv. 
Cyrila, Metoda a Gorazda na Hurbanovom námestí. 
Ing. Ernest Huska navrhuje pre menované súsošie nájsť iné vhodné miesto na území celej 
Bratislavy. 
Prednosta Mgr. Sven Šovčík si myslí, že pred umiestnením akéhokoľvek súsošia na verejné 
priestranstvo sa má vyjadriť k nemu odborná verejnosť, ktorá zabezpečí umeleckú kvalitu. 

UZNESENIE 19/2012 

Komisia pre kultúru odporúča umiestníť súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na 
Hurbanovom námestí, pozemok evidovaný na katastrálnej mape pod parcelným číslom 
21549/3. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: O proti: 4 zdržal sa: 1 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
hlasovaním rozhodla, že neodporúča umiestniť súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na 
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Hurbanovom námestí ale odporúča hl'adať iné vhodné miesto na celom území hlavného 
mesta SR. 

7. Dotácie 
Do marcového zasadnutia Komisie pre kultúru podatel'ňa zaevidovala šest' žiadostí 
o poskytnutie dotácie. 
7. 1) 
Názov žiadatel'a: 

Adresa: 

IČO: 
DIČ: 

OZ "Tanec pre radost'" 
(folklórny súbor Studienka) 
Tanečné štúdio 
Slávičie údolie č. 45 
811 02 Bratislava 
42126550 
1024652651 

Názov projektu: Prezentácia Slovenska- účast' folklórneho súboru Studienka na 
medzinárodnom festivale v Španielsku 

Požadovaná výška dotácie: 1 500,-€ 

UZNESENIE 20/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Občianske združenie Tanec pre radosť. 
Hlasovali: 4 
hlasovanie za: O proti: 4 zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru hlasovaním rozhodla, že neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Občianske 
združenie Tanec pre radosť. 

7.2) 
Názov žiadatel'a: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 

Veterán klub Tatra 141 
Technická 5 
821 04 Bratislava 
36075761 

Názov projektu: Prvomájová Veterán Tatra Rely 
Požadovaná výška dotácie: 950,-€ 

UZNESENIE 21/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Veterán Klub Tatra 141 v sume 150,-€ na 
propagáciu podujatia Prvomájová Veterán Tatra rely. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa: O 

7.3) 
Názov žiadatel'a: Marenčin PT 
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Adresa: 

IČO: 
DIČ: 

Jelenia 6 
811 OS Bratislava 
36750611 
SK2022350946 

Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie Chatam Sofer Memoriál 
Požadovaná výška dotácie:800,-€ 

UZNESENIE 22/2012 

----- .-------------

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. s.r.o. na vydanie knižnej 
publikácie Chatam Sofer Memoriál. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: O proti: 5 zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru hlasovaním rozhodla, že neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. 
s.r.o. na vydanie knižnej publikácie Chatam Sofer Memoriál. 

7.4) 
Názov žiadateľa: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 

Marenčin PT 
Jelenia 6 
811 OS Bratislava 
36750611 
SK2022350946 

Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie, Márton Gyorik: Bratislavský 
okrášľovací spolok 1868 - 1918 

Požadovaná výška dotácie:800,-€ 

UZNESENIE 23/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. s.r.o. na vydanie knižnej 
publikácie Bratislavský okrášľovací spolok 1868 - 1918 . 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: O proti: 5 zdrža/sa: O 

Komisia pre kultúru hlasovaním rozhodla, že neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. 
s.r.o. na vydanie knižnej publikácie Bratislavský okrášl'ovací spolok 1868 - 1918 . 

7. S) 
Názov žiadateľa: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 

Marenčin PT 
Jelenia 6 
811 OS Bratislava 
36750611 
SK2022350946 
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Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie ,Tomáš Berka, Fedor Frešo: Rocková 
Bratislava 

Požadovaná výška dotácie:800,-€ 

UZNESENIE 24/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. s.r.o. na vydanie knižnej 
publikácie Rocková Bratislava. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: O proti: 5 zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru hlasovaním rozhodla, že neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. 
s.r.o. na vydanie knižnej publikácie Rocková Bratislava. 

7.6) 
Názov žiadatel'a: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 

Marenčin PT 
Jelenia 6 
811 05 Bratislava 
36750611 
SK2022350946 

Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie Tomáš Berka, Ján Šilinger: Vily nad 
Bratislavou 

Požadovaná výška dotácie:800,-€ 

UZNESENIE 25/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Marenčin PT, spol. s.r.o. na vydanie knižnej 
publikácie Vily nad Bratislavou v sume: 300€. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa: O 

8. Správa o činnosti Galérie Faica za rok 2011 až 2012 

Mgr. Nina Vrbanová, pracovníčka Centra vizuálneho umenia ústne podala prehľad dodanej 
Správy o činnosti Galérie Faica za rok 2011 až 2012. Upozornila najmä na nemalú pozornosť 
médií venovanú jej činnosti, ktorá okrem výstav súčasného umenia obsahovala tvorivé dielne, 
sprievody po výstave pre seniorov, prednáškovú činnosť a pod. 
Predsedníčka Komisie kultúry v rámci diskusie k bodu programu oboznámila prítomných 
o výsledku svojich účastí na vernisážach výstav a prednášok v Galérii Faica v hodnotenom 
období. Nespokojnosť vyjadrila pri zmene termínov pôvodne avizovaných a obsahov 
prednášok . Z celého diania v menovanej galérii si myslí, že nemôže byť problém 
dramaturgicky zosúladiť program Galérie Cypriána Majerníka a Galérie Faica na pôde 
Galérie Cypriána Majerníka. 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko sa zúčastnil všetkých aktivít Galérie Faica a sledoval 
najmä plnenie úlohy priblížiť súčasné umenie laickej verejnosti. Vyslovil kritické slová 
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najmä na slabú účasť laickej verejnosti a odborne slabé prednesenie. Napriek týmto 
pripomienkam, ktoré prikladá k chorobám začínajúcej galérie prihovára sa k predÍženiu 
zmluvy o spolupráci. 
Predsedníčka Komisie kultúry podporila slová poslanca Doc. Mgr. art. Štefan Bučka 
o neprítomnosti laickej verejnosti na podujatiach, ktorých sa zúčastnila. Myslí si, že 
dvojmesačná periodicita výstav je nedostačujúca frekvencia. 
Mgr. Nina Vrbanová namietala, že najmä práca s médiami prináša najväčší kontakt s laickou 
verejnosťou a Galéria Faica sa výrazne objavovala v médiách. 
Ing. Ernest Huska a Mgr. Sven Šovčík upozornili prítomných poslancov, že Galéria Faica sa 
môže stať v septembri 2013 hlavným organizátorom kongresu medzinárodnej asociácie 
kritikov AICA ,ktorý vnimajú veľmi prestížne pre mestskú časť Bratislava - Staré Mesto 
nakoľko naposledy sa konal na Slovensku v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko záverom diskusie navrhol odložiť tento bod rokovania 
Komisie pre kultúru na aprílové zasadnutie a tam podrobne analyzovať pozitíva a negatíva 
ďalšej spolupráce s Galériou Faica. 

UZNESENIE 26/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
obnovenie Dohody o spolupráci so slovenskou sekciou medzinárodnej asociácie kritikov 
AICA na činnosť Galérie Faica na Františkánskom námestí 9. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 1 proti: 4 zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru hlasovanim rozhodla, že neodporúča starostke mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto podpísať obnovenie Dohody o spolupráci so slovenskou sekciou medzinárodnej 
asociácie kritikov AICA na činnosť Galérie Faica na Františkánskom námestí 9. 

9. Rôzne 
9. a) 
Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a VIA CULTURA 
inštitút pre kultúrnu politiku, O.z .. 

Prednosta Mgr. Sven Šovčík z poverenia pani starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
PhDr. Tatiany Rosovej, ktorá predkladá menovaný materiál, vysvetlil prítomným hlavné 
body. 
Spolupráca pomôže vniesť život a obnovu do chátrajúceho Pisztoryho paláca zo strany VIA 
CULTURA. Budova ostáva majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú, na tri roky. Vytvorí sa správna rada v ktorej budú traja zástupcovia 
mestskej Časti Bratislava-Staré Mesto, predbežne starostka, prednosta a ďalší z radov 
poslancov. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík pripomenul, že uzatvorením podobnej zmluvy mesto prišlo 
o dom U červeného raka. Myslí si, že uzavretie takejto dohody je prvým krokom 
k podobnému problému, nakoľko sa môže stať, že nájomca sa zadlží a preto tento návrh 
zmluvy nepovažuje za vhodný a pri hlasovaní sa zdrží. 
Prednosta Mgr. Sven Šovčík namietal, že zmluva o ktorej hovorí poslanec PhDr. Štefan 
Holčík bola nájomná na 50 rokov. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko ocenil dobu určitú uzavretia zmluvy a vyslovil 
počudovanie, že sa oplatí proptistrane takúto dohodu podpísať. 
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Predsedníčka Komisie pre kultúru položila otázku, čo bude OZ VIA CULTURA požadovať 
v prípade ukončenia zmluvy pri vrátení paláca po opravách. Aké budú nároky. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík sa opýtal, aké budú záruky navršovania hodnoty paláca jeho 
opravou. 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., nenašla v návrhu zmluvy riešenie vrátenia 
priestorov . Ďalej zmluva zaväzuje mestskú časť na svoje náklady zabezpečiť prevádzku. 
Požaduje zapracovať do Zmluvy požiadavku, že sa palác bez ďalších finančných nárokov 
vráti pri neobnovení zmluvy. Ďalej požiadala o dodanie návrhu zmluvy na zasadnutie 
finančnej komisie. 
Prednosta Mgr. Sven ŠOvčík prisl'úbil zapracovať požiadavku poslankyne PaedDr. Barbora 
Oráčová, PhD. do dohody a zabezpečí jej dodanie na majetkovú a fmančnú komisiu. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru nenašla žiadnu prílohu s vypracovaným projektom činnosti 
OZ VIA CULTURA v Pisztoryho paláci a navrhuje spolu s poslancom PhDr. Štefanom 
Holčíkom vypočítať reálne náklady prevádzky podľa vzoru Zichyho paláca. 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. vidí rozpor v tom, že mestská časť nemá 
financie na prevádzku existujúcich zariadení a napriek tomu sa zaväzuje platiť všetky 
prevádzkové náklady. 

UZNESENIE 27/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
Zmluvu o spolupráci s Občianskym združením Via Cultura Inštitút pre kultúrnu politiku, 
ktorej predmetom je spolupráca v realizácii projektu Kultúrne centrum Pistory s požiadavkou 
zapracovania podmienok návratu Pisztoryho paláca mestskej časti v prípade neobnovenia 
spolupráce po uplynutí troch rokov. 
Hlasovali: 4 
hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa: 1 

9. b) 
Návrh na podpísanie Dohody o spolupráci s Hudobnou akadémiou Schengen. 

UZNESENIE 28/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
Zmluvu o spolupráci s Občianskym združením Hudobná akadémia Schengen s príspevkom na 
činnosť 4 OOO€ v roku 2012. 
Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa: O 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 19. marca 2012 

Ukončenie: o 19.30 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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