
Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti 

Bratislava-Záhorská Bystrica 

zo dňa: 28.8.2012 

 

Prítomní: Gašpáreková Martina, Mgr. Pogáčová Denisa, Besedičová Barbora 

Ospravedlnení: Mgr. Besedič Martin, Marciš Miroslav 

 

Program:  

1. Zhodnotenie akcie „Súsedé súsedom“ 

2. Prerokovanie návrhu na zmluvu pri príležitosti akcie „Slávnosti vína“ 

3. Informácia o Detskej letnej olympiáde a Black and white retro párty 

4. Informácia o Krištáľovej rallye 

5. Prerokovanie návrhov občana na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 3/2008 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica 

6. Oboznámenie o návrhu na zmenu členov a predsedu komisie. 

 

K bodu č. 1 

Členovia komisie sa vyjadrili k zhodnoteniu akcie nasledovne: 

Klady: súťaže – súťaž s predávaním fľaše by sme mohli zachovať aj do budúcnosti, 

prípadne ju zaradiť aj medzi detské súťaže, pozitívne hodnotíme aj zmiešané detské 

družstvá – po minulé roky súťažili Mariančania proti Bystričanom, teraz boli družstvá 

zmiešané a súťaže vyhrali šikovnejšie deti , Kladne hodnotíme výber DJa, prenosnú 

toaletu  

Zápory: zabezpečiť osvetlenie hodinu po ukončení hudobnej produkcie 

Pripomienky: na stoly umiestniť svietniky so sviečkami na zapálenie po zotmení, 

objednať viac nálepiek s erbom MČ 

 

K bodu č. 2 

Mestská časť pripravuje podujatie Slávnosti vína (13.10.2012) v spolupráci s firmou XX. 

Po vzájomnom dohovore so zástupcom firmy bol vypracovaný návrh Zmluvy o službe. 

Členovia komisie obdržali elektronicky uvedený návrh deň pred konaním komisie.  

K návrhu zmluvy zaujali nasledovné stanovisko: 

a)Je potrebné zistiť, či sa netreba v zmluve uvádzať  aj finančné náklady za jednotlivé 

služby 

b) Do zmluvy je potrebné dopísať, že cena lístka a cena pohára musí ostať zachovaná 

podľa cien z minulého ročníka. 

K bodu č. 3 

O pripravovanej Detskej letnej olympiáde a Black and white – retro párty informovala 

členov komisie predsedkyňa komisie. Akcie sa plánujú každé 3 mesiace.  Besedičová bola 

poverená prípravou zmluvy o spolupráci medzi Mestskou časťou a pánom MM, ktorý 

zastrešuje tieto akcie. 



Mestská časť poskytne: Veľkú sálu Spoločenského domu za podmienky umiestnenia loga 

na plagátoch a letákoch k akciám, umiestni plagát na web stránke, zabezpečí vyhlasovanie 

v miestnom rozhlase 

MM: zabezpečí uvedené akcie na vlastné náklady 

Termín: 17.9.2012 

 

K bodu č. 4 

Besedičová informovala členov komisie o príprave Krištáľovej rallye. 

Dopravný podnik bol písomne oboznámený a požiadaný o možnosť v čase od 11:00 do 

12:00 odkloniť trasu autobusu č. 37 po Bratislavskej na ul. Čsl. tankistov. (Aby autobus 

neprechádzal po Gbelskej, keď tam budú veterány)Príchod veteránov je predpokladaný 

o 11:30 na Námestie Rodiny. Tam ich privíta pán starosta, ponúkne ich nealkoholickým 

nápojom a pagáčmi. Počas zastávky bude na Námestí hrať reprodukovaná hudba. 

Automobily pokračujú v jazde do Stupavy. 

 

K bodu č. 5 

Komisia sa zaoberala podnetmi občana o doplnení  zmien do VZN 

a zaujala nasledovné stanovisko: 

prikláňame sa k názoru, že ak sú v mestskej časti vyhradené miesta zákazu vstupu so 

psom, mali by sa vyhradiť miesta určené na voľný výbeh psov,  

Besedičová bola poverená získať stanovisko od miestnej polície k požiadavke „povinnosti 

polície pri odchytávaní voľne pohybujúcich sa psoch“, termín: 7.9.2012 

 

K bodu č. 6 

Predsedkyňa informovala o pripravovaných zmenách v komisii. Komisia bude mať od 

budúceho mesiaca nového predsedu a privítame aj dvoch nových členov. 

 

 

 

Zapísala: Besedičová Barbora 

Skontrolovala: Gašpáreková Martina 

 


