
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry dňa 9.11.2021 

Prítomní: Mgr. Martin Besedič, PhD., Viera Marošová, Mgr. Dagmar Krajčírová, Daniel Liďák, Mgr. Barbora 

Besedičová 

Neprítomní: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., Ing. Miroslav Prokop, Mgr. Miriam Trgová 

Program:  

1. Návrhy na ročné odmeny pre poslancov MZ a obyvateľov 

2. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku cintorína 

3. Informácia o navrhovanom rozpočte na rok 2022 

4. Stanovisko komisie k návrhu VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení 

(nariadenie o reklame) 

5. Návrh na prísediaceho na súde 

6. Zhodnotenie podujatia Slávnosti vína  

7. Plánované podujatia do konca roka 2021 
8. Rôzne 

Pani Trgová sa komisie nezúčastnila, ale svoje stanoviská poslala mailom. Stanoviská sú zapracované 
v zápisnici.  

K bodu č. 1 – Návrhy na ročné odmeny pre poslancov MZ a obyvateľov 

1. Poslancov MZ môže byť priznaná ročná odmena za aktívnu a iniciatívnu poslaneckú prácu v zastupiteľskom 

zbore a s občanmi Záhorskej Bystrice, ako i za prácu pri organizovaní a zabezpečovaní  kultúrnych                                        

a spoločenských podujatí v prospech MČ v priebehu kalendárneho roka.  

2. Občanom môže byť priznaná ročná odmena za aktívnu prácu pri organizovaní kultúrnych a spoločenských 

podujatí v prospech mestskej časti v priebehu kalendárneho roka. 

3. Odmenu navrhujú spravidla ku koncu kalendárneho roka starosta a poslanci MZ a schvaľuje ju miestne 

zastupiteľstvo.  

4. Výška odmeny je limitovaná sumou 2 000,- EUR. 

Stanovisko komisie kultúry:  

Kultúrna komisia odporúča ročnú odmenu za rok 2021 nasledovných obyvateľom: 

NM  – za obetavý prístup k dobrovoľníckej činnosti v zdravotníckej oblasti, vo výške..... 200 € 

ĽD – za pomoc pri preprave tovaru sociálne slabším obyvateľom, vo výške ..... 300 € 

JŠ - za distribúciu letákov o informáciách, vo výške..... 40 € 

RK - za distribúciu letákov o informáciách, vo výške.....40 € 

MA – za distribúciu letákov o informáciách, vo výške.....40 € 

LV – za prednes rozprávok počas leta, 10 rozprávok – od Boženy Nemcovej, zverejnené na youtub kanáli, vo 
výške ....600 € 

VN - za spracovanie, nahratie hudby a distribúciu prednesených rozprávok od pani V počas leta, vo výške 
....600 € 

ĽA – za aktívne organizovanie veľkonočných, jesenných a zimných tvorivých dielní a voľného času pre deti 
a mládež, vo výške ...400 €  



ŠM - vedúci súboru Bystričan, za aktivitu v oblasti šírenia ľudovej kultúry a tradícií Záhorskej Bystrice, vo 
výške .... 150 € 

 

K bodu č. 2 – Návrh na schválenie prevádzkového poriadku cintorína   

Na miestny úrad bola postúpená žiadosť na schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska v Záhorskej 
Bystrici. Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy schválilo dňa 24.9.2021 uznesením číslo 947/2021 začatie 
procesu prerokovania a schvaľovania zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, podľa čl. 103 Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to v čl. 33 pôsobnosti Bratislavy v oblasti zdravotníctva 
a v čl. 34 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti zdravotníctva s mestskými časťami hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v tom smere, aby 1. hlavné mesto SR Bratislava schvaľovalo a dávalo súhlas na zmenu 
prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré spravuje organizácia ním zriadená alebo založená, 2. mestská časť 
schvaľovala a dávala súhlas na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska predloženého 
prevádzkovateľom pohrebiska, ktoré je zriadené mestskou časťou hlavného mesta SR Bratislavy, alebo 
v správe mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy, alebo predloženého prevádzkovateľom pohrebiska, 
ktoré sa nachádza v jej katastrálnom území a nie je v správe organizácie zriadenej alebo založenej hlavným 
mestom Slovenskej republiky Bratislavou.  

Prevádzkový poriadok pohrebiska predkladá zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – 
Záhorská Bystrica, súčasný farár farnosti Ľudovít Pokojný.  

Stanovisko komisie kultúry:  

Členovia kultúrnej komisie sa s predkladaným návrhom Prevádzkového poriadku pohrebiska súhlasia. 
Miestnemu zastupiteľstvu odporúčajú predložený návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska sv. Kozmu 
a Damiána schváliť.  

  

K bodu č. 3 - Informácia o predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2022 

Na základe zaslaných požiadaviek do rozpočtu na rok 2022 bol vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2022  - 

s prognózami na roky 2023-2024.  

Členovia kultúrnej komisie sa zaoberali návrhom rozpočtu v programe 6 – kultúra, šport a mládež. Na 

organizovanie kultúrnych podujatí je navrhnutá suma 46 870 €, v zložení: 40 870 € na kultúrne podujatia, 

výdavky z účelovo viazaných dotácií 5000 €, družobné obce 1000 €. 

Stanovisko komisie kultúry:  

Prítomní členovia odporúčajú návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť.  

 

K bodu č. 4 – Stanovisko komisie k návrhu VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení 

(nariadenie o reklame) 

Členovia komisie sa oboznámili s návrhom všeobecne záväzného nariadenia.   

Stanovisko komisie kultúry:  

Kultúrna komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 
o umiestňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení (nariadenie o reklame).  

 

 

 

 



K bodu č. 5 – Návrh na prísediaceho na súde 

Okresný súd Bratislava IV, požiadal mestskú časť o zoznam kandidátov o výkon funkcie prísediaceho pre 
Okresný súd Bratislava IV na volebné obdobie 2022 – 2026. 

Členovia kultúrnej komisie navrhujú: p. Kubíkovú, p. Kubíka, p. Mišovskú 

 

 

K bodu č. 6 – Zhodnotenie podujatia Slávnosti vína 

Slávnosti vína sa konali 16.10.2021 na Námestí Rodiny, súčasne s jarmokom. Prvý krát boli pod záštitou 
mestskej časti bez spoluorganizátora. 

DL: odporúča ponechať organizáciu podujatia na mestskú časť aj na budúci rok, osloviť miestne prevádzky 
s možnosťou ambulantného predaja v dostatočnom predstihu. 

Predpokladaný termín konania podujatia: 15.10.2022 

 

K bodu č. 7 – plánované podujatia do konca roka 2021 

28.11. privítanie adventu, Námestie Rodiny, začiatok cca o 15.30 h. Zapálenie prvej adventnej sviečky, 
rozsvietenie stromčeka, Besedičová zistí, či by mohli vystupovať deti z farskej a štátnej materskej školy.  

5.12.   Stretnutie s Mikulášom – na podnet starostu bude MČ spoluorganizovať so City kids stretnutie 
s Mikulášom, návrh: balíčky pre deti zabezpečí MČ, Mikuláša a anjela – City kids, spoločne sa pokúsime 
zohnať aj koňa s kočom na ktorom sa Mikuláš povezie 

15.12. Dudíci v Bystrici , v spoločenskom dome, len pre zaočkovaných, účinkovať bude cimbalová hudba 
Dudíci, hostia: Spevácky zbor Kytica, predaj vstupeniek bude na miestom úrade, cena vstupenky 15 €. 

 

K bodu č. 8 rôzne – návrh na podujatie  

DL navrhuje na budúci rok podujatie – rezbárske sympózium, oslovíme rezbárov a počas určeného časového 
úseku vytvoria drevené sochy podľa nášho zadania. Komisia odporučila na budúcu komisiu zavolať Víťa 
Bojňanského, ktorý členov komisie oboznámi s podrobnosťami.  

 

 

Predseda sa prítomným poďakoval za účasť na dnešnej komisii aj za podnetné návrhy. 

 

 

 

       Mgr. Martin Besedič, PhD. 

       predseda komisie kultúry  

 

 

 

Zapísala: Barbora Besedičová, tajomníčka  


