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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 07. 06. 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. Stav národných kultúrnych pamiatok v Bratislave z pohľadu KPÚ 
2. Informácia o súčasnom stave sôch umiestnených na Primaciálnom paláci - ústna 

informácia 
3. Rôzne 

 
K bodu 1 
Stav národných kultúrnych pamiatok v Bratislave z pohľadu KPÚ 
Prerokovania tohto bodu sa zúčastnil riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Bratislava 
(KPÚ) PhDr. Peter Jurkovič a Ing. arch Ján Mackovič (KPÚ) 
 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

 berie na vedomie informáciu o stave národných kultúrnych pamiatok v Bratislave 
z pohľadu KPÚ, 

 považuje komunikáciu a užšiu spoluprácu medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a KPÚ Bratislava za veľmi prospešnú a považuje za potrebné v nej pokračovať. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0     Zdržal sa: 0    
 
K bodu 2 
Informácia o súčasnom stave sôch umiestnených na Primaciálnom paláci  
Informáciu z hľadiska pamiatkovej ochrany podal riaditeľ MÚOP PhDr. Ivo Šassel 
 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

 berie na vedomie informáciu o stave sochárskej výzdoby atiky na Primaciálnom 
paláci, 

 odporúča v prípade ak nebude možné získať finančné prostriedky na reštaurovanie 
sochárskej výzdoby z grantového systému Ministerstva kultúry SR, aby boli na tento 
účel vyčlenené finančné prostriedky z prebytku rozpočtu. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0     Zdržal sa: 0    
 
 
K bodu 3 
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Rôzne 
 
3/a 
Informácia o prebytku rozpočtu 
Informáciu o prebytku z minuloročného rozpočtu, z ktorého sa uvažujú hradiť náklady na  
rekonštrukciu Michalskej veže podala námestníčka primátora a členka komisie MUDr. Iveta 
Plšeková 
 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

 berie informáciu o prebytku rozpočtu a o zámere hradiť z týchto prostriedkov náklady 
spojené s rekonštrukciou Michalskej veže, 

 poveruje predsedníčku komisie vystúpiť na júnovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s požiadavkou, aby bol Mestský ústav 
ochrany pamiatok v Bratislave poverený vypracovať zoznam objektov vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a poslať ho 
na overenie Pamiatkovému úradu SR. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
3/b 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ poveruje predsedníčku komisie, aby na 
júnovom rokovaní MsZ požiadala primátora o začatie prác na objekte na Plickovej ulici pre 
účely zariadenia hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby Galérie mesta Bratislavy, Múzea 
mesta Bratislavy a Archívu mesta Bratislavy na depozitáre, archív, výstavné priestory, 
bádateľňu a študijné depozitáre. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
3/c 
- Informácia o podujatí Bratislavské korunovačné dni 
- Informácia  o príprave vytvorenia galérie na Bosákovej ulici v Petržalke  
Informácie podala námestníčka primátora a členka komisie MUDr. Iveta Plšeková 
 
3/d 
Rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča mestskému zastupiteľstvu, 
aby pri novelizácii Rokovacieho poriadku MsZ HM SR BA schválilo také znenie nového 
odseku 6 v čl. 6, aké bolo týmto zastupiteľstvom schválené v dodatku č. 11 k tomuto 
rokovaciemu poriadku, t.j. aby uznesenie gestorskej komisie bol predkladateľ materiálu 
povinný zapracovať do návrhu uznesenia ako alternatívne znenie návrhu uznesenia, ktoré 
predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 
Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 

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