
ZÁPISNICA č. 10/2017 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE KULTÚRY 5. DECEMBRA 2017 
V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA, SARATOVSKÁ 2/A 

 
 
Prítomní: Maroš Repík, Ján Ružovič, Peter Klepoch, Miroslav Sedlák, Branko Semančík, Juraj 
Hudcovský, Peter Varga 
  
Neprítomný: Juraj Štekláč – ospravedlnený, Iveta Petrušková – ospravedlnená, Marta 
Šimovcová – ospravedlnená 
 
Hostia:  
 
Začiatok: 17:30 h, ukončenie 19:00 h 
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
3. Program DKD na mesiac december 
4. Vianočné trhy 2017 
5. Informácia o rozpočte DKD na rok 2018 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
K bodu 1 
Otvorenie 
 
Predseda komisie Maroš Repík privítal členov komisie, otvoril zasadnutie komisie kultúry a 
oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok program zasadnutia komisie kultúry. 
 
Hlasovanie: prítomní: 5         za:  5    proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
 
Peter Varga informoval členov komisie o možnostiach inštalácie pamätnej tabule Dežovi 
Ursinimu a o plánovanom koncerte na česť jeho pamiatky.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok. 
 
 



K bodu 3 
Program DKD na mesiac december 
 
Peter Varga informoval členov komisie o programe DKD na mesiac december.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie program na mesiac december bez pripomienok. 
 
 
K bodu 4  
Vianočné trhy 2017 
 
Peter Varga informoval členov komisie o kompletnom programe Vianočných trhov a predseda 
komisie navrhol použiť nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu dotácii komisie kultúry 
na rok 2017 na honoráre pre umelcov vystupujúcich na Vianočných trhoch MČ Bratislava - 
Dúbravka. 
Predseda komisie dal o sume 1050€ hlasovať. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry odporučila schváliť dotáciu vo výške 1050€ na honoráre pre účinkujúcich na 
Vianočných trhoch 2017 MČ Bratislava – Dúbravka a navrhla presunúť zvyšné financie 
komisie kultúry do položky kultúrne podujatia rozpočtu Domu kultúry Dúbravka. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6     za: 6       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Informácia o rozpočte DKD na rok 2018 
  
Predseda komisie informoval členov komisie o rozpočte DKD na rok 2018.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie bez pripomienok. 
 
 
K bodu 6 
Rôzne 
  
Predseda komisie navrhol pripraviť na nasledujúcu komisiu kultúry harmonogram podujatí na 
rok 2018. Branko Semančík navrhol zrealizovať v budúcom roku podujatie Osobnosti 
Dúbravky, kde by sme vedeli osloviť učiteľov, muzikantov, športovcov atď. 
Peter Klepoch navrhol naplánovať v spolupráci s oddelením školstva brigádu, počas ktorej by 
sa namaľoval spodok stĺpov verejného osvetlenia v blízkosti škôl. Na uvedenú aktivitu 
navrhol prispieť financiami na farbu a navrhol odkomunikovať ju prostredníctvom 
Dúbravských novín a televízie. 
 
                                                          
 
 
Bratislava 5. decembra 2017 



Zapísal:       Ing. Peter Varga                                                      Overil:        Maroš Repík 
                   tajomník komisie                                                                     predseda komisie 
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