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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 06. 09. 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.  
 
Schválený program: 
 

1. Informácie o návrhoch mestských organizácií kultúry na rozpočet na rok 2018 a roky 2019 – 
2020 (GMB, MMB, MK, BKIS, MÚOP, Marianum, GIB) 

2. Informácia o postupe prác – nové depozitáre pre GMB, MMB a Archív MB 
3. Informácia o návrhoch na NKP (Rudnayovo nám.), nové pamätihodnosti (Jozefská ul.) 
4. Informácia – priemet Zásad ochrany pamiatkových území do územného plánu mesta 
5. Návrh na poskytnutie dotácie Divadlu Malá scéna STU, o. z. vo výške 50 000 eur na projekt 

Malá scéna = miesto pre umenie 
6. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zameranej na poskytnutie dotácií a grantov 
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

7. Rôzne 
 
K bodu 1 
Informácie o návrhoch mestských organizácií kultúry na rozpočet na rok 2018 a roky 2019 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili riaditelia, resp. ich zástupcovia organizácií: GMB, MMB, GIB, 
MÚOP, MKBK, Marianum 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča: 

1.   Zapracovať do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 -2020 
   tieto položky 

: 
Galéria mesta Bratislavy  
- 210 000 € na prenájom priestorov na dočasné uloženie zbierok + 150 000 € na energie 
-   18 000 € na zvýšenie mzdových prostriedkov na reštaurátorov – reštaurovanie obrazov    
                  znehodnotených plesňou  
-  350 000 € - kapitálové výdavky – na fasády a celkovú rekonštrukciu nádvoria    
                       Mirbachovho paláca 
 
Múzeum mesta Bratislavy 
- 210 000 € na prenájom priestorov na dočasné uloženie zbierok 
- 100 000 € na mzdy pre nových pracovníkov na NKP Devín  
- 100 000 € kapitálové výdavky na NKP Devín- prekrytie archeologického nálezu Cella            
                                                                                 Memoriae 
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Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave 
 
- 50 000 € na usporiadanie odbornej konferencie a vydanie zborníka pri príležitosti 50.   
                 výročia založenia organizácie 

      - 200 000 € - kapitálové výdavky na rekonštrukciu podkrovia objektu Uršulínska 9 
 
Generálny investor Bratislavy 
       -  910 000 € na zabezpečenie starostlivosti o pomníky, sochy a fontány 

-   930 000 € - kapitálové výdavky na rekonštrukciu Michalskej veže 
-   150 000 € - kapitálové výdavky – objekt Plickova – depozitáre 
 

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 -  713 000 € - NKP Slavín: bezbariérový prístup a toalety – 210 000 €, odstránenie                    
                                              zatekania – 123 000 €, ostatné nedostatky – 380 000 € 
 -  250 000 € - odstránenie zatekania – Krematórium 
 -    48 000 € - cintorín Slávičie údolie – rekonštrukcia a premiestnenie pomníka obetiam  
                         v Mauthausene 

    
              Mestská knižnica v Bratislave 

 -  43 000 € na nákup kníh  
 - 152 000 € - kapitálové výdavky: obnova fasád a výmena okien na objektoch knižnice na 

Kapucínskej, Klariskej, Baštovej. 
 

2. Zvýšiť rozpočet na rok 2018 na kultúru tak, aby predstavovali 2,8 % z celkového rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy  

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0    
 
K bodu 2 
Informácia o postupe prác – nové depozitáre pre GMB, MMB a Archív MB 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ žiada, aby boli na zasadnutia komisie 
predkladané priebežné informácie o postupe prác na prestavbe objektu na Plickovej ulici na depozitár, 
členovia komisie dostanú harmonogram postupu prác prestavby. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 6   Proti: 0     Zdržal sa: 1   
 
K bodu 3 
Informácia o návrhoch na NKP (Rudnayovo nám.), nové pamätihodnosti (Jozefská ul.) 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ MÚOP PhDr. Ivo Štassel 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informáciu o návrhu na 
vyhlásenie zábradlia, schodov a lampášov na Rudnayovom námestí za národné kultúrne pamiatky 
a objektov na Jozefskej ulici za pamätihodnosti. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Informácia – priemet Zásad ochrany pamiatkových území do územného plánu mesta 
Bod rokovania sa prekladá na budúce zasadnutie komisie 
 
K bodu 5 
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Návrh na poskytnutie dotácie Divadlu Malá scéna STU, o. z. vo výške 50 000 eur  na projekt 
Malá scéna = miesto pre umenie 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy poskytnutie dotácie Divadlu Malá scéna STU, o. z. vo výške 50 000 eur na 
projekt Malá scéna = miesto pre umenie schváliť. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zameranej na poskytnutie dotácií a grantov 
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predloženú Informáciu 
o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy na oddelení kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, zameranej na poskytnutie dotácií a grantov z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
Hlasovanie  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Prítomní členovia komi7sie diskutovali k medializovanému stanovisku KUBA k postupu prípravy 
koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Bratislave. Požadujú, aby boli priebežne 
informovaní o postupe na príprave koncepcie. 

 
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
predsedníčka komisie  

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


