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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 10. 11. 2016 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania : budova Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 
          č.1, miestnosť č. 103. 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program : 

 
1. Vianočná Bratislava 2016   - informácia 
2. Informácia o výhľadových úlohách príspevkových organizácií (MMB, MÚOP, BKIS,GMB, 

MKB) na rok 2017 a roky 2018-2019 – ústna informácia. 
3. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Vianočná Bratislava 2016  - informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 
Ing. Vladimír Grežo. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predloženú informáciu o vianočných programoch  Vianočná Bratislava 
2016 

� nesúhlasí so zaradením konania podujatia Vypískajme násilie páchané na ženách na 
termín 6.12.2016 na Hlavnom námestí a odporúča autorom projektu Vianočná Bratislava 
2016 (BKIS) rokovať  s organizátormi podujatia Vypískajme násilie páchané na ženách, 
aby sa podujatie konalo v inom termíne ako je uvedené v predloženom materiáli, resp. na 
inom mieste. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní:  9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Informácia o výh ľadových úlohách  príspevkových organizácií (MMB, MÚ OP,BKIS,GMB, 
MKB) na rok 2017 a roky 2018-2019 – ústna informáci a 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili riaditelia organizácií:  PhDr. Peter Hyross (MMB), Mgr. Juraj 
Šebesta, PhD. (MKB), Mgr. Zuzana Jakabová, akad. mal. v zastúpení PhDr. Ivana Jančára (GMB),  
PhDr. Ivo Štassel ( MÚOP) 
 
Prítomní členovia Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ si vypočuli informácie od 
riaditeľov organizácií. Komisia sa bude opätovne zaoberať touto problematikou pri prerokovaní 
Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky  2017 -2019. 

 
K bodu 3  
Rôzne: 
Podnety na zaradenie objektu do zoznamu pamätihodno stí hlavného mesta SR Bratislavy 
a za národné kultúrne pamiatky 
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Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

� dáva podnet Mestskému ústavu ochrany pamiatok, aby do návrhu do zoznamu 
pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy  zaradil dom na Jozefskej ulici v Bratislave, 
miesto pôsobenia Janka Matúšku a vzniku textu štátnej hymny Slovenskej republiky za 
pamätihodnosť Bratislavy 

� odporúča  Mestskému ústavu ochrany pamiatok spracovať návrh na vyhlásenie  schodiska, 
zábradlia a dvoch lámp na Rudnayovom námestí za národné kultúrne pamiatky 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

 
Ing. Katarína Šimončičová, v.r. 

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


