
ZÁPISNICA č. 2/2018 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE KULTÚRY 14. FEBRUÁRA 2018 
V DOME KULTÚRY DÚBRAVKA, SARATOVSKÁ 2/A 

 
 
Prítomní: Ján Ružovič, Miroslav Sedlák, Branko Semančík, Juraj Štekláč, Marta Šimovcová, 
Iveta Petrušková, Juraj Hudcovský, Peter Varga 
  
Neprítomný: Peter Klepoch – ospravedlnený, Maroš Repík – ospravedlnený  
 
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 marec 
4. Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
5. Dotácie (príloha) 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu 1 
Otvorenie 
 
Podpredseda komisie Miroslav Sedlák 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: 6         za:  6    proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie kultúry 
 
 
K bodu 3 
Program DKD na mesiac marec 
 
Peter Varga informoval členov komisie o programe DKD na mesiac marec.  
 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry berie na vedomie program na mesiac marec bez pripomienok. 
 



K bodu 4  
Návrh na pomenovanie ulíc a námestia 
Komisia kultúry navrhla vybrať spôsob, akým sa do budúcna budú názvy nových ulíc vyberať. 
Hosť kultúrnej komisie Ľubomír Navrátil navrhol, že do budúcej kultúrnej komisie vypracuje 
metodiku, podľa ktorej sa budú názvy nových ulíc vytvárať. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry navrhla zotrvať na svojom stanovisku, ktoré dala na komisii, kde sa 
pomenovaniu ulíc a námestia venovala. Ďalej navrhla predložiť metodiku, na základe ktorej sa 
budú názvy ulíc a námestí vytvárať. 
 
Hlasovanie: prítomní: 7     za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Dotácie 
  
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie: OZ ČMELÍK 
                                                                 
Podpredseda komisie dal hlasovať o poskytnutí finančnej dotácie pre OZ ČMELÍK vo výške 
250€. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia kultúry odporučila schváliť dotáciu vo výške 250€ na materiálne zabezpečenie 
Výtvarného ateliéru v Centre rodiny na Bazovského 6. 
 
Hlasovanie: prítomní: 7     za: 7       proti: 0       zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
Rôzne 
                                                                  
Hosť kultúrnej komisie Štefan Maceják informoval členov komisie o pripravovanej databáze 
všetkých neziskových organizácii na webovej stránke MČ Bratislava – Dúbravka, ktoré aktívne 
pôsobia v Dúbravke. 
 
                                            
 
Bratislava 14. februára 2018 
 
 
Zapísal:       Ing. Peter Varga                                              Overil:        Mgr. Miroslav Sedlák 
                   tajomník komisie                                                                  podpredseda komisie 
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