
KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Zápisnica  

z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  
konaného d ňa 01. 12. 2016 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania : Primaciálny palác, miestnosť č.  107. 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program : 

 
1. Činnosť príspevkových organizácií (MMB, MÚOP, BKIS, GMB, MKB) – rok 2017 a roky 

2018 – 2019, ústna informácia 
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 
3. Rôzne 

 
 
K bodu 1  
Činnos ť príspevkových organizácií (MMB, MÚOP, BKIS, GMB, M KB) – rok 2017 a roky 2018 – 
2019, ústna informácia  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili riaditelia, alebo zástupcovia riaditeľov organizácií:  Mestská 
knižnica v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Mestské múzeum v Bratislave a Generálny investor 
Bratislavy. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informácie o úlohách, 
dlhodobo neriešených problémoch a finančných požiadavkách organizácií na splnenie týchto úloh 
v roku 2017 a v rokoch 2018 – 2019 

 
Hlasovanie:  
Prítomní:  9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2  
Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ sekcie financií Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy Ing. Radoslav Kasander a pracovníčky oddelenia rozpočtu a kontrolingu Ing. Jurková 
a Ing. Homolová. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 
2019 s pripomienkami, 

� navrhuje doplniť predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 
2019: 

- o 5000 € pre Mestskú knižnicu v Bratislave na nákup kníh, 
- o 20 000 €  zvýšiť grantový program Ars Bratislavensis na celkovú výšku 100 000 €, 
- o 100 000 € pre GIB na projektovú dokumentáciu účelového zariadenia pre 

Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta na Plickovej ulici, ktoré má slúžiť aj ako 
depozitár pre zbierkové predmety. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní:  11 Za: 11  Proti: 0     Zdržal sa: 0 



 
K bodu 3  
Rôzne:  
 
3/a Postup pri  spracovaní návrhu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ navrhuje, aby Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy schválilo takýto postup pri príprave návrhu rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy:  

� do 15. septembra komisie MsZ predložia svoje priority do návrhu rozpočtu a postúpia ich 
sekcii financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 

� v októbri bude komisiám MsZ  predložená prvá verzia návrhu rozpočtu, ku ktorej predložia 
svoje pripomienky, 

� po zapracovaní pripomienok bude spracovaný návrh rozpočtu, ktorý sa predloží na 
rokovanie mestského zastupiteľstva po predchádzajúcom prerokovaní v komisiách MsZ. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
Členovia komisie poverili predsedníčku komisie o predloženie uvedeného návrhu na rokovaní 
mestského zastupiteľstva. 
 

 
3/b O. Z. Divadlo Malá scéna STU Žiadosť o partnerstvo a finančnú podporu Hlavného mesta SR   
      Bratislava 
 
Stanovisko:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informáciu členky komisie 
Ing. arch. Lucie Štasselovej, že na rokovaní mestského zastupiteľstva predloží požiadavku, aby do 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 bola doplnená čiastka 50 000 € pre O. Z. 
Divadlo Malá scéna STU s tým, že o túto čiastku bude skrátený príspevok pre BKIS. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
 

 
Ing. Katarína Šimončičová, v.r. 

     predsedníčka komisie  
Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová, v.r. 
tajomníčka komisie 
 


