
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 1/2017, z 16. 1. 2017, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, Ing. Kristián Straka, Doc. Mgr. art. 
Štefan Bučko, Mgr. Vladimír Palko, MUDr. Peter Osuský, CSc., Ing. Matej Vagač, Soňa 
Pámická, PhDr. Štefan Holčík 

Januárové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a oboznámila 
prítomných s programom: 

1. Žiadosť o označenie novovzniknutého verejného priestranstva - Námestie Mateja Korvína 

2. Európska hudobná akadémia Schengen, neziskový fond 

3. Návrh využitia kultúrno-komunitného zariadenia Pistoriho palác 

4. Dotácie 

5. Rôzne 

1. Žiadosť o označenie novovzniknutého verejného priestranstva - Námestie Mateja 
Korvína 
Poslanec Ing. arch. Martin Gajdoš podal ústne doplňujúce informácie k žiadosti spoločnosti 
BLUMENT AL OFFICE I, s.r.o., BLUMENT AL OFFICE II, s.r.o., BLUMENTAL 
REZIDENCIA I, s.r.o., BLUMENTAL REZIDENCIA II, s.r.o. k návrhu na pomenovanie 
novovzniknutého verejného priestranstva medzi Mýtnou a Radlinského ulicou na Námestie 
Mateja Korvína. 

UZNESENIE 112017 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrhu na pomenovanie novovzniknutého verejného 
priestranstva - Námestie Mateja Korvína. 

Hlasovali: 8 
hlasovanie za: 7 proti: O 

2. E urópska hudobná akadémia Schengen, neziskový fond 

zdržal sa: 1 

Vzhľadom na dostatočné prerokovanie problematiky Európskej hudobne akadémie Schengen, 
neziskový fond na decembrovom rokovaní Komisie pre kultúru, stal sa tento bod programu na 
januárovom rokovaní bezpredmetný. 

3. Návrh využitia kultúrno-komunitného zariadenia Pistoriho palác 
Vedúca oddelenia kultúry Mgr. Ľubica J anegová informovala o súčasnom stave činnosti, 
o subjektoch, ktoré v tomto priestore ju realizujú a o plánoch do budúcnosti. Ďalej 
informovala o skutkovom stave rekonštrukčných prác. Predložila rozpočet, ktorý obsahoval 



nevyhnutné nákupy inventáru a najmä vymaľovanie objektu. Nadhodila myšlienku venovať 
pozornosť podkroviu a snažiť sa vytvoriť ďalší priestor k činnosti. Upozornila, že pri ďalšom 
realizovaní v súčasnosti prebiehajúcich, najmä divadelných aktivít je nevyhnutne potrebná 
rekonštrukcia elektrických rozvodov a javí sa, že i kúrenie potrebuje nové rozvody. 

UZNESENIE 2/2017 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na 
vedomie informáciu Návrh využitia kultúrno-komunitného zariadenia Pistoriho palác. 

Hlasovali : 8 
hlasovanie za: 8 

4. Dotácie 

4. 1. 

proti: O 

Názov žiadateľa: OZ Ticho a spol 
Adresa: Školská 14, 811 07 Bratislava 
IČO: 421 80 881 
DIČ: 20 231184 05 
Požadovaná výška dotácie: 13 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 93 558,-€ 

zdržal sa: O 

Názov projektu: Projekt o. z. Ticho a spol. v Staromestskom centre kultúry 
a vzdelávania v roku 2017 

UZNESENIE 3/2017 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 13 OOO,-€ žiadateľovi OZ Ticho a spol. 
k realizácii projektu Projekt o. z. Ticho a spol. v Staromestskom centre kultúry 
a vzdelávania v roku 2017 s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých 
formách propagácie. 

Hlasovali: 8 
hlasovanie za: 7 

4. 2. 

proti: O 

Názov žiadateľa: OZ Oživenie Kapitulskej ulice 
Adresa: Na Vŕšku 4, 811 01 Bratislava 
IČO: 42360625 
DIČ: 20 24098076 
Požadovaná výška dotácie: 500,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 508,95€ 
Názov projektu: Otvorenie Kapitulských dvorov 

UZNESENIE 4/2017 

zdržal sa: 1 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 

2 



Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 350,-€ žiadateľovi OZ Oživenie Kapitulskej 
ulice k realizácii projektu Otvorenie Kapitulských dvorov s podmienkou použiť logo 
Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie. 

Hlasovali: 8 
hlasovanie za: 8 

5. Rôzne 

proti: O zdržal sa: O 

Do tohto bodu programu bol dodatočne zaradený materiál k príprave nového strategického 
dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 - 2023, s výhľadom do roku 2040. Jedna zo 
spracovateľov materiálu pani Silvia Ondrejičková informovala prítomných o príprave, 
postupe a ešte o možnostiach dopracovať predložený materiál. Informácia k predmetu 
z oblasti kultúry bola z jej strany neúplná a Komisia pre kultúru poverila vedúcu oddelenia 
kultúry o preštudovanie materiálu a dopracovanie najmä textovej časti v predloženom 
materiáli do februárového zastupiteľstva. 

UZNESENIE 2/2017 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na 
vedomie informáciu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 - 2023, s výhľadom do roku 2040. 

Hlasovali: 8 
hlasovanie za: 8 proti: O zdržal sa: O 

Na záver predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala 

prítomným za účasť na januárovom rokovaní. Februárový termín rokovania bude 20. 2. 
2017 o 17.00 v klubovni Zichyho paláca. 

Zapísala: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 16. januára 2017 
Ukončenie o 20.00 h 

/ 

(jÍl 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 
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