
Zápisnica 
z 16. zasadnutia komisie pre kultúru a médiá zo dňa 7. 6. 2017 

 
 

Miesto: Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves, zasadačka č. 250 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Čas rokovania: 17.05 – 17.45 
 
Program: 
 

1. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016 
2. Rámcový plán práce komisií miestneho zastupiteľstva 
3. Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 6/2017 a 

príprava č. 7-8/2017  
4. Prenájom priestorov KCK pre Karloveské tanečné centrum 
5. Vyhodnotenie Karloveského majálesu 2017  
6. 3. ročník Karloveského kultúrneho a športového leta 
7. Informácia o príprave Karloveských hodov 
8. Rôzne – žiadosť OZ CirKus Kus o zníženie poplatku za krátkodobý prenájom priestoru v 

KCK 
 
Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. D. Záhradníková.  
Komisia KM schválila predložený návrh programu zasadnutia. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1. 
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016 
Úvodné slovo k materiálu predniesol zástupca starostky B. Záhradník. 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a odporúča MiZ návrh záverečného účtu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016 schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2.  
Rámcový plán práce komisií miestneho zastupiteľstva 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a žiada predkladateľa opraviť chybný nadpis čl. 
15 predloženého návrhu. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3.  
Mesačník KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov, vyhodnotenie č. 6/2017 a 
príprava č. 7-8/2017  
Členovia komisie sa vyjadrili k obsahu čísiel 5 a 6/2017 mesačníka. Predsedníčka ocenila pestrosť 
obsahu, podľa nej by však mali byť fotografie k článkom väčšie na úkor písaného textu. Najmä 
fotografia na titulnej strane by mala byť podstatne väčšia a bolo by tiež dobré zväčšiť aj program 
rodinných centier, aby bol čitateľnejší. Tajomník komisie tiež informoval o zmene dodávateľa tlače 
novín, ktorým by mala byť od 1.7.2017, na základe elektronickej aukcie, spoločnosť MAFRA a.s. 
Komisia KM berie na vedomie vyhodnotenie č. 6/2017 a informáciu o príprave č. 7-8/2017 
mesačníka KARLOVA VES – noviny všetkých Karlovešťanov. 
Komisia KM berie na vedomie informáciu tajomníka komisie o zmene dodávateľa tlače mesačníka 
od 1.7.2017. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 



K bodu 4.  
Prenájom priestorov KCK pre Karloveské tanečné centrum 
Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca oddelenia kultúry. 
Komisia KM súhlasí s predloženým návrhom. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5.  
Vyhodnotenie Karloveského majálesu 2017  
Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca oddelenia kultúry. 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a zároveň vyjadruje poďakovanie 
organizačnému tímu za kvalitné zorganizovanie podujatia. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6.  
3. ročník Karloveského kultúrneho a športového leta 
Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca oddelenia kultúry. 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7.  
Informácia o príprave Karloveských hodov 
Vedúca oddelenia kultúry A. Majka požiadala o presun termínu na predloženie informácie na 
nasledujúce zasadnutie komisie, keďže oddelenie je plne vyťažené prípravou aktuálnych podujatí a 
Karloveského kultúrneho a športového leta. 
Komisia KM súhlasí s predložením informácie o príprave Karloveských hodov na nasledujúce 
zasadnutie komisie. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8.  
Rôzne – žiadosť OZ CirKus Kus o zníženie poplatku za krátkodobý prenájom priestoru  
v KCK 
Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca oddelenia kultúry. 
Komisia KM súhlasí s predloženým návrhom. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
Zapísal: 
Miroslav Špejl 
tajomník komisie 
 
V Bratislave 7.6.2017 
 
 

 Ing. Daniela Záhradníková, v.r. 
           predsedníčka komisie 


