
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 3/2017, z 13. 3. 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, Ing. Matej Vagač, PhDr. Štefan Holčík, Soňa Párnická, 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Vladimír Palko, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

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

1. Materiály do zastupiteľstva 

2. Dotácie 

3. Rôzne 

1. Materiály do zastupiteľstva 
Predsedníčka Komisie pre kultúrn MUDr. Halka Ležovičová oboznámila prítomných 
s návrhom Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám. 
Zámerom predloženého návrhu je vytvoriť adresnú formu pomoci mnohodetným rodinám. 
Príspevok je určený rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Finančný príspevok možno použiť na presne určený 
cieľ. Vylučuje sa úhrada z uvedeného príspevku za stravu, oblečenie, obuv, školské potreby 
a podobne. Finančný príspevok bude poskytnutý jedenkrát za kalendárny rok, maximálne vo 
výške 100,-€ po preukázaní zaplatených poplatkov. 

UZNESENIE 17 /2017 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku 
mnohodetným rodinám. 

Hlasovali : 6 
hlasovanie za: 6 

2. Dotácie 

2. 1. 

proti: O 

Názov žiadateľa: Tomáš Mateovič-KOVMAT, fyzická osoba 
Adresa: Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava 
IČO: 37418891 
DIČ: 1044628453 
Požadovaná výška dotácie: 2 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 11 920,-€ 

zdržal sa:O 

Názov projektu: Miss a mister nepočujúci - 7. narodeniny Deafclub 
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UZNESENIE 18/2017 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 0,-€ žiadateľovi Tomáš Mateovič - KOVMAT, 
fyzická osoba k realizácii projektu Miss a mister nepočujúci- 7. narodeniny Deafclub. 

Hlasovali : 6 
hlasovanie za: 4 

2. 2. 

proti: 1 

Názov žiadateľa: AR MUSIC s.r.o. 
Adresa: Dunajská 40, 811 08 Bratislava 
IČO: 47187930 
DIČ: 20 23852281 
Požadovaná výška dotácie: 2 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 15 380€ 

zdržal sa: 1 

Názov projektu: Dvojdňový gospelový workshop s britským lektorom spojený so 
záverečným koncertom 

UZNESENIE 19/2017 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 300,-€ žiadateľovi AR MUSIC s.r.o. k realizácii 
projektu Dvojdňový gospelový workshop s britským lektorom spojený so záverečným 
koncertom s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách 
propagácie. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 

2. 3. 

proti: O 

Názov žiadateľa: Oživenie Kapitulskej ulice OZ 
Adresa: Na vŕšku 4, 811 01 Bratislava 
IČO: 42360625 
DIČ: 20 24098076 

zdržal sa: O 

Požadovaná výška dotácie: 1 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 1500€ 
Názov projektu: Zapojenie Židovskej ulice do podujatia Kapitulské Dvory 2017 

UZNESENIE 20/2017 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 700,-€ žiadateľovi Oživenie Kapitulskej ulice 
OZ k realizácii projektu Zapojenie Židovskej ulice do podujatia Kapitulské Dvory 2017 
s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa: O 
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3. Rôzne 
3.a) Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala, že na marcové 

rokovanie zastupiteľstva bude predložený Návrh na vymenovanie členov riadiacich 

a kontrolných orgánov neinvestičného fondu „ Európska hudobná akadémia Bratislava -
Schengen". 

3.b) Vedúca oddelenia kultúry Mgr. Ľubica Janegová oboznámila prítomných s návrhom 

Zásad udeľovania grantov zameraných na skultúrnenie životného prostredia, oživenie 

verejného priestoru mestskej časti a vytváranie vzťahu k mestskej časti. Mestská časť, by 

vyčlenila z rozpočtu na navrhovaný grantový program celkový finančný objem vo výške 

30 OOO,-€. Maximálna výška v jednom rozpočtovom roku je 2 500€ aje požadovaná 

spoluúčasť vo výške 20% z požadovanej sumy grantu. Žiadosti s projektmi, podanými 

v časovom limite posúdi 5 členná komisia zložená z dvoch poslancov, z dvoch zamestnancov 

miestneho úradu a jedného zástupcu neziskovej organizácie. Administrátorom žiadostí má byt' 

oddelenie kultúry. 
Poslanec Ing. Matej Vagač v rámci diskusie označil za sporné zásady, že o grant nemôžu 

žiadať fyzické osoby, zdá sa mu 20% spoluúčasti príliš veľa a zároveň navrhuje rozšíriť 

grantovú komisiu ešte o ďalších členov. 
Poslankyňa Soňa Pámická a Ing. Matej Vagač sa ponúkli, že predložený materiál si podrobne 

preštudujú a ďalšie pripomienky domčia vedúcej oddelenia kultúry Mgr. Ľubici Janegovej. 

UZNESENIE 21/2017 

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

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh Zásad o poskytovaní udeľovania grantov 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 proti: O zdržal sa:O 

3 .c) V ďalšom rôznom poslanec Ing. Matej Vagač vyslovil nesúhlas so znením zápisu 

v zápisnici č. 2 z 27. 2. 2017 v bode rôzne. 

Na záver predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala 

prítomným za účasť na marcovom rokovaní. Aprílový termín rokovania bude 10. 4. 2017 

o 17.00 v klubovni Zichyho paláca. 

Zapísala: Mgr. Beata Taijányiová 
V Bratislave 13. mai·ca 2017 
Ukončenie o 19.00 h 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 
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