
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry zo dňa 20. 11. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Maroš Repík, Juraj Štekláč, Branko Semančík, Ján Ružovič, Miroslav 
Sedlák, Lucia Marcinátová, 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hostia: Martin Zaťovič, starosta, Rastislav Bagar, prednosta 
Ospravedlnení neprítomní:  
 
Program  
1./ Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 
2./ Rôzne (Informácia o Vianočných trhoch, o ponuke M. Greksu a o fungovaní DKD – Navrátil) 

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Maroš Repík. Prítomní súhlasili s navrhovaným programom.  
Hlasovanie:   Za: 5       Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
1./ Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2020 
Prednosta Bagar na úvod informoval o hlavných princípoch a podmienkach, podľa ktorých bol 
vytvorený návrh rozpočtu na rok 2020. Uviedol, že nárast príjmov bude výrazne nižší, ako po minulé 
roky (cca 2%), pričom niektoré výdavky budú zo zákona vyššie (napr. platy zamestnancov úradu 
a pracovníkov v školstve, atd.). Spomenul, že na druhej strane je zvyšovanie platov dôležité, pretože 
v Bratislave je problém so zabezpečením kvalifikovaného personálu (stavebný úrad, právnici a pod.). 
Preto je dôležité čo najlepšie využitie vlastných kapacít. Ako opatrenia na zvýšenie príjmov uviedol: 
zvýšenie dane za rozkopávky (nedotkne sa obyvateľov), zvýšenie poplatkov za vyhradené parkovanie 
(z  220 eur na 290 (t.j. 31%) pre obyvateľov aj pre právnické osoby (poplatok pre ZŤP zostáva). Je to 
dočasné opatrenie do zavedenia parkovacej politiky a má priniesť 100 tisíc eur do rozpočtu). Takisto 
sa počíta s príjmom 760 tisíc za poplatok za rozvoj (z nich 38% pre Magistrát).  
O samotnom rozpočte na kultúru sa rozbehla živá diskusia.  
Predseda M. Repík zrekapituloval skúsenosti z predchádzajúcich rokov a spomenul budovy bývalej 
tanečnej školy Jágerského, ktorá sa má dlhodobo prenajať.  
Starosta Zaťovič pripomenul, že DK by si odtiaľ malo odviezť svoju techniku.  
Miroslav Sedlák sa informoval na dôvod položky 20 tisíc eur na opravy v knižnici. Prednosta objasnil, 
že ide o pokračovanie plánovaných opráv a rekonštrukcií.  
M. Repík uviedol, že sumu určenú na kultúrnu a zábavnú činnosť bude treba prerozdeliť na jednotlivé 
podujatia tak, aby boli všetky dôstojne zabezpečené. 
 
Uznesenie: Komisia kultúry prerokovala návrh rozpočtu a vzala ho na vedomie.  
Hlasovanie:    Za: 5,  proti: 0,  zdržal sa: 1 (z dôvodu neskoršieho príchodu na zasadanie) 
 
2./ Rôzne (Informácia o Vianočných trhoch, o ponuke M. Greksu a o fungovaní DKD – Navrátil) 
 
Starosta Martin Zaťovič informoval o cenách  niektorých programov navrhnutých na budúcoročné 
hody. S tajomníkom komisie sa dohodli, že navrhované programy zaradia do ponuky aj s cenami 
realizácie. Takisto sa komisia zhodla, že aj predloženú ponuku M. Greksu zaradia do databázy 
programov.  
Ľ. Navrátil informoval o stave príprav Vianočných trhov a o programe. Spomenul, že pódium poskytuje 
so zľavou BKIS, ktoré zaplatí aj jeden z programov (Anka Repková). Informoval aj o niektorých 
opatreniach v DKD. Informoval aj o zámere pripraviť plán výstav v Galérii Villa Rustica na budúci rok 
s vyznačením výstav, ktoré organizuje mestská časť a tých, ktoré budú realizované v režime 
prenájmu, resp. percent z predaja.  
  
Diskusia vznikla aj okolo nákladov na Dúbravský ples. J. Štekláč uviedol, že dlhodobo sa treba 
zamyslieť nad tým, či by sa prostriedky venované na tento účel nemohli v kultúre využiť inak, M. Repík 
uviedol, že ceny za program nie sú premrštené a že podujatie musí mať patričnú úroveň. Starosta 
Martin Zaťovič uviedol, že komisia môže navrhnúť aj zrušenie tohto podujatia.  
Členovia komisie diskutovali aj o novom VZN o dotáciách. 
K bodom nebolo prijaté nijaké uznesenie. 
 



 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   21.11.2019 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil                         Maroš Repík 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 


