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

Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ
konaného dňa 07. 11. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálny palác, miestnosť č.
107, od 16:00 h
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto
Schválený program:

1. Vianočná Bratislava 2017
2. Návrh rozpočtu na rok 2018
3. Pripomienky občanov k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných
priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach
Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové
Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa
4. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
5. Správa o poslaneckom prieskume v depozitároch GMB a MMB
6. Rôzne
K bodu 1

Vianočná Bratislava 2017
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska a odborní pracovníci BKIS
Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informáciu o pripravovaných
vianočných podujatiach pod názvom Vianočná Bratislava 2017
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 2

Návrh rozpočtu na rok 2018
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: vedúca oddelenia rozpočtu a kontrolingu Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy Ing. Behuliaková a Ing. Jurková – oddelenie rozpočtu a kontrolingu
Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ
- berie na vedomie Východiská rozpočtu HM BA na rok 2018
- naďalej trvá na svojich požiadavkách, a to:
- na sume 180 000 € pre grantový program Ars Bratislavensis v návrhu rozpočtu na rok
2018,
- na výške 2,5 % finančných prostriedkov na kultúru z celkového rozpočtu hlavného mesta
SR Bratislavy na rok 2018 a na roky 2019 – 2020,
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-

žiada zaradiť medzi poslanecké priority p. poslankyne Štasselovej sumu 50 000 € na opravu
Cella memoriae – NKP Devín, p. poslankyňa Šimončičová mení svoju poslaneckú prioritu na
50 000 € na podujatia Mestského ústavu ochrany pamiatok venované 50. výročiu založenia
organizácie, p. poslanec Vetrák upravuje poslaneckú prioritu takto: 15 000 € na Cella
memoriae – NKP Devín a 30 000 € na dokončenie opravy kaplnky v Starom háji.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 3

Pripomienky občanov k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných
priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach BratislavaStaré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa
Rokovania k tomuto bodu sa za spracovateľov zúčastnila Pavlína Galbavá.
Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:
- berie na vedomie Pripomienky občanov k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných
priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Staré
Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce
a Bratislava-Vrakuňa,
- navrhuje zmeniť názov Messerschmidtovo námestie na Námestie F. X. Messerschmidta,
- navrhuje vypustiť z návrhu VZN názov Námestie Mateja Korvína a Steinov dvor,
- navrhuje o zmene názvu Starhradskej ulice nerokovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 7 Proti: 1
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo Štassel.
Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy predložený materiál Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností
Bratislavy“ schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 2
K bodu 5

Správa o poslaneckom prieskume v depozitároch GMB a MMB
Predsedníčka komisie p. Šimončičová informovala o uskutočnenom poslaneckom prieskume
v depozitároch Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy.
K informácii nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 6

Rôzne
6/a

Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia
akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019
Uznesenie
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Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informáciu o doplnení
materiálu Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR
Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR
na roky 2017 – 2019 v časti kultúra a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy materiál schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6/b

Úprava povrchov chodníkov v pamiatkových zónach Bratislavy
Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:
- sa prikláňa k stanovisku členky komisie p. Gregorovej , aby povrchy chodníkov na území
pamiatkovej zóny Centrálnej mestskej oblasti boli riešené kusovými prvkami a nie liatym
asfaltom v zmysle Zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava,
Centrálna mestská oblasť,
- odporúča členom komisie – poslancom predložiť toto stanovisko na zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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