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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 02. 12. 2015 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Budova magistrátu, 1. poschodie, miestnosť č. 103 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program: 
 

1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018.  
2. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/1999 o použití zábavnej pyrotechniky na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

3. Starý most a jeho názvy. 
4. Rôzne 

 
K bodu 1 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 
Rokovaniu k tomuto bodu sa zúčastnila Ing. Lucia Behuliaková, vedúca oddelenia rozpočtu 
a kontrollingu magistrátu 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

 berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2016 – 2018 

 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
-  zvýšiť finančné prostriedky na grantový program Ars Bratislavensis na rok 
   2016 o 200 tis. Eur na celkovú sumu 280 tis. Eur 
-  v rozpočte na rok 2016 vyčleniť čiastku 40 tis. Eur na prípravu Stratégie rozvoja      
   kultúry  v hlavnom meste SR Bratislave 
-  v rozpočte na rok 2016 vyčleniť prostriedky vo výške 50 tis. Eur na projektovú  
   dokumentáciu  na depozitáre Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 1/a 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ žiada na rokovanie komisie vo februári 
predložiť informáciu o stave riešenia depozitárov Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta 
Bratislavy 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
K bodu 1/b 
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1/b 
Žiada informovať na najbližšom zasadnutí komisie o materiálovo-priestorovom 
zabezpečení Archívu mesta Bratislavy v súvislosti s budúcou zriaďovateľskou 
funkciou hlavného mesta SR Bratislavy. 
Úlohu si osvojila členka komisie, námestníčka primátora MUDr. Plšeková 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/1999 o použití zábavnej pyrotechniky na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- berie na vedomie protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/1999 o použití zábavnej 
pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a odporúča mu vyhovieť 

- odporúča požiadať primátora predložiť na najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nielen návrh 
všeobecne záväzného nariadenia,  ktorým sa  zruší  všeobecne záväzné 
nariadenie č. 4/1999 o použití zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta 
SR Bratislavy, ale aj  nové VZN podľa novej legislatívy s tým, že príprava tohto 
VZN bude skráteným postupom. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Starý most a jeho názvy 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča námestníčke primátora 
MUDr. Plšekovej uverejniť na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy výzvu pre 
verejnosť, aby predkladala návrhy na nový názov mosta do 20.01.2015 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
4/a 
Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť materiál s názvom Návrh dodatku č. 10 
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
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4/b 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

- rešpektovať všetky doterajšie uznesenia MsZ týkajúce sa bratislavského 
nábrežia, objektu PKO a stavebnej uzávery 

- o objekte PKO rozhodovať až po verejnej diskusii. 
poveruje predsedníčku komisie predniesť toto odporučenie na rokovaní 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 
 


