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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 dňa 04.10.  2017 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 103, od 16:00 h 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto 
 
Schválený program: 
 

1. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou 
finančnou kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu mesta 
Bratislavy zameranej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami 

2. Stav zbierkových predmetov – umeleckých diel Galérie mesta Bratislavy uložených 
v depozitári v Devínskej Novej Vsi  - poslanecký prieskum 

3. Návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na grantový program ARS Bratislavensis na rok 
2018 na 180 000 € 

4. Všeobecne záväzné nariadenie 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 

5. 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  

6. Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2017 – vyhodnotenie  programovej časti 
7. Mestské divadlo P. O Hviezdoslava – ôsma  divadelná sezóna 2016/2017 
8. Umiestnenie sochy Márie Terézie na Hviezdoslavovom námestí 
9. Fasáda hotela Danube na Hviezdoslavovom námestí 
10. Plnenie uznesenia MsZ HM SR BA týkajúce sa dodatku k zmluve medzi HM SR BA a 

prevádzkovateľom TV BA 
11. Rôzne 

 
K bodu 1 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou 
finančnou kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu mesta 
Bratislavy zameranej na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predloženú Informáciu 
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených komplexnou finančnou kontrolou 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v Múzeu mesta Bratislavy zameranej na 
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dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
 
K bodu 2 
Stav zbierkových predmetov – umeleckých diel Galérie mesta Bratislavy uložených v depozitári 
v Devínskej Novej Vsi – poslanecký prieskum 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár. 
 
Predsedníčka komisie Ing. Katarína Šimončičová informovala o poslaneckom prieskume v Galérii 
mesta Bratislavy na základe poslaneckého návrhu schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 28. 09. 2017. 
 
Členovia komisie navrhli ako najvhodnejší termín poslaneckého prieskumu 19. 10. 2017 od 10:00 h. 
Členovia komisie a poslanci MsZ nahlásia záujem zúčastniť sa poslaneckého prieskumu tajomníčke 
komisie e-mailom. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie: 

- uskutočnenie poslaneckého prieskumu v Galérii mesta Bratislavy – v depozitári v Devínskej 
Novej Vsi, 

- informáciu člena komisie Mgr. Art Jozefa Lenharta o možnosti dočasného uloženia  
zbierkových predmetov v budove RTVS na Mýtnej ulici č. 1 (priestor cca 500 m2). 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
 
K bodu 3 
Návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na grantový program ARS Bratislavensis na rok 
2018 na 180 000 € 
Návrh predniesla predsedníčka komisie Ing. Katarína Šimončičová.. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča zapracovať do návrhu rozpočtu na 
rok 2018 finančné prostriedky pre grantový program ARS Bratislavensis vo výške 180 000 €. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 
Rokovania k tomuto bodu sa za spracovateľov zúčastnili Ing. Šajti a Pavlína Galbavá. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- navrhuje: názov Messerschmidtovo námestie zmeniť na Námestie F.X. Messerschmidta, 
- neodporúča názov Námestie Mateja Korvína v navrhovanom priestore, 
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- nesúhlasí s pomenovaním Steinov dvor v navrhovanom priestore, 
- odporúča jednoznačne v celom materiáli upraviť názov ulice Na Roličkách, 
- neodporúča schváliť premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava Chudíka, 
- odporúča pomenovať po Ladislavovi Chudíkovi iný verejný priestor v Petržalke, 
- k ďalším predloženým návrhom (Bratislava – Rusovce, Bratislava – Vrakuňa a Bratislava – 

Jarovce) nemá pripomienky, odporúča mestskému zastupiteľstvu ich schváliť. 
  
Hlasovanie:  
Prítomní: 11 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 5 
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 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ žiada predložiť na novembrové zasadnutie 
komisie samostatne len oblasť kultúry a aktualizovať akčné plány a plnenie. Z toho dôvodu 
neodporúča predložiť ročnú správu o realizácii PHSR na októbrové rokovanie MsZ. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2017 – vyhodnotenie programovej časti 
Rokovania k tomu bodu sa v zastúpení riaditeľa BKIS zúčastnil námestník riaditeľa Patrik Taliga 
a odborní pracovníci BKIS. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predložený materiál Kultúrne 
leto a Hradné slávnosti 2017 – vyhodnotenie programovej časti. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7 
Mestské divadlo P. O Hviezdoslava – ôsma divadelná sezóna 2016/2017 
Rokovania k tomu bodu sa v zastúpení riaditeľa BKIS zúčastnil námestník riaditeľa Patrik Taliga 
a odborní pracovníci BKIS. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predložený materiál Mestské 
divadlo P. O Hviezdoslava – ôsma divadelná sezóna 2016/2017. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8 
Umiestnenie sochy Márie Terézie na Hviezdoslavovom námestí 
Rokovania k tomu bodu sa zúčastnil riaditeľ MÚOP PhDr. Ivo Štassel. 
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Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

- akceptuje umiestnenie sochy Márie Terézie, 1/3 modelu pôvodného pomníka Márie Terézie, 
v navrhovanom priestore na Hviezdoslavovo námestí,  

- odporúča zvážiť mieru zvýšenia podstavca proporcionálne adekvátne k existujúcemu návrhu 
sochy, 

- odporúča na podstavec použiť umelecky spracovaný kamenný materiál. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Predsedníčka komisie Ing. Katarína Šimončičová vyjadrila nesúhlasné stanovisko s umiestnením 
sochy, ale súhlasné stanovisko s odporúčanými podmienkami uvedenými v uznesení.  
 
 
K bodu 9 
Fasáda hotela Danube na Hviezdoslavovom námestí 
Rokovania k tomu bodu sa zúčastnil riaditeľ MÚOP PhDr. Ivo Štassel. 
 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ :  

- nesúhlasí s výslednou úpravou fasády  hotela Danube na Hviezdoslavovom námestí, 
- odporúča dotknutým orgánom rešpektovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava a zásad ochrany pamiatkovej zóny CMO, ktoré sú momentálne jediným 
relevantným nástrojom na reguláciu stavebnej činnosti na území pamiatkovej zóny. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 10 
Plnenie uznesenia MsZ HM SR BA týkajúce sa dodatku k zmluve medzi HM SR BA a 
prevádzkovateľom TV BA 
 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ :  

- odporúča doplatiť TV Bratislava finančné prostriedky do výšky 270 000 € za rok 2017 a  
poveruje predsedníčku komisie predniesť tento návrh na najbližšom rokovaní mestského 
zastupiteľstva, 

- do návrhu rozpočtu na rok 2018 navrhuje pre TV Bratislava finančnú čiastku 270 000 €. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11 
 
Rôzne 
Prítomní členovia komisie požadujú priebežné informácie o postupe na príprave koncepcie kultúry. 

 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v .r. 
predsedníčka komisie  

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


