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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 07. 04. 2016 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania : Primaciálny palác, 1. poschodie, miestnosť č. 107 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program: 

1. Zmluva o spolupráci pri prezentácii Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. 
2. Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
3. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Galérie mesta Bratislavy za rok 2015 

a Plán hlavných úloh Galérie mesta Bratislavy v roku 2016 
4. Výročná správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Múzea 

mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh Múzea mesta Bratislavy v roku 
2016 

5. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratislave za rok 2015 a Plán hlavných úloh Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v roku 2016 

6. Rôzne 
 
K bodu 1  
Zmluva o spolupráci pri prezentácii Bratislavy a Sl ovenskej republiky v zahrani čí. 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil spracovateľ materiálu Mgr. Vojtech Okša – oddelenie 
zahraničných vzťahov a protokolu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie Zmluvu o spolupráci 
pri prezentácii Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2  
Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Materiál bude prerokovaný na budúcom zasadnutí komisie. 
 
K bodu 3 
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia Galérie mesta Bra tislavy za rok 2015 
a Plán hlavných úloh Galérie mesta Bratislavy v rok u 2016 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 
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� berie na vedomie predloženú Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Galérie 
mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh Galérie mesta Bratislavy v roku 
2016, 

� odporúča pri najbližšej zmene rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 
zvýšiť rozpočet pre Galériu mesta Bratislavy na činnosť organizácie o 50 000 Eur. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Výročná správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Múzea 
mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh M úzea mesta Bratislavy v roku 2016 
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 Výročnú správu o výsledkoch a záveroch rozboru 
činnosti a hospodárenia Múzea mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh 
Múzea mesta Bratislavy v roku 2016, 

� žiada predložiť na budúce zasadnutie komisie informáciu o postupe prác na statickom 
posudku na objekte na Plickovej ulici. 

 
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5 
Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratislave za rok 2015 a Plán hl avných úloh Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratislave v roku 2016 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v 
Bratislave PhDr. Ivo Štassel. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predloženú Správu o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti 
a hospodárenia Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave za rok 2015 a Plán 
hlavných úloh Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave v roku 2016, 

� odporúča pri archeologických výskumoch realizovaných spoločnosťami s majetkovou 
účasťou hlavného mesta SR Bratislavy využívať odborné služby Mestského ústavu 
ochrany pamiatok. 

 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
K bodu 6  
Rôzne 
Neboli predložené návrhy na prerokovanie. 
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
predsedníčka komisie 

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


