
Úvod  Predkladaný návrh využitia priestorov v Pisztoryho paláci na Štefánikovej 25, maximálne rešpektuje požiadavku vytvoriť kultúrne centrum s minimálnymi nákladmi na prevádzku a rekonštrukciu s dôrazom na možnosť kultúrneho vyžitia občanov Starého Mesta.   Zvýšené prvé poschodie   POHYBOVÉ ŠTÚDIO   Komplexne pripravený program zdravej telesnej aktivity,  formou pohybových kurzov, prednášok , workshopov a  k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu lektorov pohybových aktivít. Plocha: 257 m2  Nájom 1m2: 16,60€ / pre Občianske združenia/ Spolu: 4 266,20  Náklady na činnosť:0  Prvé poschodie   REPREZENTAČNÉ PRIESTORY  Realizácia slávnostných obradov, spoločenských podujatí, recepcií, výstav v prostredí s výnimočnou výzdobou.  Náklady na činnosť:15 000,- € Príjem: 25 000,- €/ v nasledujúcich rokoch predpoklad nárastu/   HUDOBNÁ KAVIAREŇ  Prepojenie na spoločenské priestory určené k slávnostným podujatiam, výstavám a recepciám v reprezentačných priestoroch na tom istom poschodí. Hudobná produkcia rôzneho žánru s kapacitou, podľa formy sedenia, od 50 do 120 miest.   Plocha:175 m2 Nájom 1m2: 116,18€ /3 500,-Sk/ pre reštauračné zariadenia Spolu:20 331,50 €   Suterén  DIVADELNÁ SÁLA  kombinácia s kinom + zázemie 



Po vytvorení javiska zostane kapacita sály 80 – 90 miest. Prízemie poskytuje dostatočný počet  miestností k vytvoreniu skladu kulís a šatní pre hercov.  Plocha: 244 m2  Nájom 1m2: 16,60€ / pre Občianske združenia/ Priame náklady na činnosť:0 Príjem:4 050,4 €   PRIESTORY PRE KOMERČNÉ ÚČELY  Plocha:273m2 Sklady:63 m2  nájom na m2: 49,79 € / 1 500,- Sk/ Spolu: 3 136,77 € Ostatné: 210m2   nájom na 1m2:66,39 € / 2 000,- Sk/ nájom: 13 941,90€ Príjem spolu: 17 078,67 €   Príjmy spolu:  
Náklady:    
632 001 Energie – elektrina ,teplo plyn 35 500,-€ 1 069 473,-Sk 
632 002 Vodné , stočné 1 500,-€ 45 189,-Sk 
632 003 Poštové a telekomunikačné služby 1 000,-€ 30 126,-Sk 
632 004 internet 50,-€ 1 506,30 Sk 
633 006 Všeobecný materiál 2 000,-€ 60 252,- Sk 
635 údržba  900,-€ 27 113,40,-Sk 
637 002 Konkurzy, súťaže 15 000,-€ 451 890,-Sk 
637 004 Všeobecné služby 1 000,-€ 30 126,-Sk 
637 012 Poplatky a odvody 100,-€ 3012,60Sk 
637 027 Dohody o práci mimo PP 8 000,-€ 241 008,-Sk 
72x Zmluvná mzda 30 720,-€ 925 470,72Sk 
72x poistné 10 088,-€ 303 911,08Sk 
637 003 Propagácia, inzercia 1 000,-€ 30 126,-Sk 
637 004 Všeobecné služby 1 000,-€ 30 126,-Sk 
637 005 Špeciálne služby 500,-€ 15 063,-Sk 
iné  500,-€ 15 063,-Sk 
Spolu:  108 858,-€ 3 279 456,11Sk 
Príjmy:    
223 003 Z prenájmu 45 725,-€ 1 377 511,35Sk 
223 001 Z činnosti 25 000,-€ 753 150,-Sk 
Spolu:  70 725,-€ 2 130 661,35Sk 
Rozdiel:  -38 133,-€ -1 148 794,76Sk 
 Rozpis položiek náklady ročne:    tepelnú energiu      27 000,-€ spotrebu vody       1000,- € 



elektrická energia      8 500,-€ mzdové náklady /2 vrátnici, správca, odborný pracovník, brigádnici na zvuk, šatňa a pomocné práce, 2 upratovačky/      38 220,- € Z toho: správca   7 440,-  2 vrátnici   8 400,-  2 upratovačka  8 400,-  1 odborný pracovník 6 480,-  OON    8 000,- /šatňa, pomocné práce, ozvučenie, zimná          údržba chodníkov/                    Etapy rekonštrukcie   I. Základná rekonštrukcia : opraviť elektrické rozvody v súlade so súčasnými normami a prevádzkou kultúrneho zariadenia, odstrániť zatekanie na niekoľkých miestach, oprava a náter okien, vyrovnanie stien po odstránení fotokaziet a znížených stropov, renovácia sociálnych zariadení v suteréne a vymaľovanie zvýšeného prízemia. Možnosť otvoriť pohybové centrum a dať do prenájmu priestory v ľavom trakte budovy.   II. Vytvorenie sociálnych zariadení na prvom poschodí. Vybúraním vchodu do druhej miestnosti priamo z foyeru vytvoriť možnosť uzavrieť prvú miestnosť – vhodnú pre sobášiacich a organizátorov podujatí . Vybudovanie skladového zázemia pre zvukového a prevádzkového technika v mieste medzi hudobnou kaviarňou a reprezentatívnymi sálami. Umiestnením výťahu k fasáde z dvora s vyústením do predsália sa rozšíria možnosti pre návštevníkov seniorského veku, nie je podmienkou.   III. Rekonštrukcia kinosály na divadelnú so zázemím a možnosťou kombinovať s premietaním filmov.        



Dôvodová správa   Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca vychádza k koncepcie kultúrnej politiky MČ BASM schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ BASM a zároveň predkladaný projekt napĺňa uznesenia č. 57 ,107 / 2007 a č. 73/2008.  Budova Pisztoryho paláca slúžila posledných päťdesiat rokov ako výstavný priestor s tematickou kinosálou a organizovanou návštevnosťou . K tomuto účelu prechodné miestnosti a zázemie vyhovovali. Návrh na využitie Pisztoryho paláca naväzuje na dlhoročnú prevádzku a rozširuje výstavnú činnosť o aktivity, ktoré v súčasnosti zaujímajú občanov - harmónia ducha a tela, pestovaná od útleho do pokročilého veku.  Koncepcia využitia kultúrnej pamiatky Pisztoryho palác ako kultúrne zariadenie, ponúka možnosti  nenavyšovania prostriedkov na zásadné prestavby, postupovať v etapách ,  efektívne rozdeliť  sily a finančné nároky na rekonštrukciu. Minimálne stavebné úpravy uľahčia v prípade potreby nekomplikovaný návrat do pôvodného stavu.  Obsah činností bude prínosom v poskytovaní služby civilných sobášov v nadštandardnom prostredí, podujatia slávnostného charakteru, vytvorí  priestor k pestovaniu kultúry tela v pohybovom centre, rozšíri možnosti spoločenského vyžitia  v hudobnej kaviarni a stretnutia s divadlom .  Stavebné dispozície Pistoryho paláca umožňujú rozčleniť aktivity rôzneho charakteru do blokov, ktoré predstavujú poschodia. Suterén, tým, že už v minulosti slúžil k prevádzke kina, logicky ponúka priestor na divadelnú sálu , kapacita 90- 80 miest so zázemím - šatne a sklad kulís. Pri rešpektovaní dramaturgie dvoch divadiel , ktoré podporuje mestská časť Bratislava Staré – Mesto v súčasnosti, dostanú priestor menšinové žánre, napr. bábkové divadlo pre dospelých, večery poézie, kombinované programy a pod.  Zvýšené prízemie vzdušnými, svetlými, vetrateľnými, miestnosťami so zachovalou parketovou dlážkou, bude ideálne pre vytvorenie pohybového štúdia s  hlavnou baletnou sálou a prezliekarňami , študovňami , miestnosťou pre pohybové kurzy s menšou kapacitou . Skladba kurzov obsiahne všetky vekové kategórie a profesionálne vedenie zaručí ich aktuálnosť pri dodržaní  podmienky prístupnosti .  Prvé poschodie s menšími stavebnými úpravami vytvorí priestor k spoločenským podujatiam aj slávnostného charakteru, sobášom v exkluzívnejšom prostredí, koncertom, výstavám, recepciám, kombinovaným programom. V záujme minimalizovať náklady na činnosť, počíta sa so spoluprácou s Občianskymi združeniami zameranými na pohybové, divadelné a hudobné aktivity.    


