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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 14. 10. 2015  
  

  
  
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. Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2015 – informácia  
2. Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava – 6. divadelná sezóna 2014/2015  
3. Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave  
4. Rôzne  
  

  
K bodu 1  
Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2015 - informácia   
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili za spracovateľov: pp. Soňa Ďurčanská a Karol Kľúčik 
z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.  
  
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

- berie na vedomie predloženú informáciu Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2015,  
- konštatuje, že napriek zníženému príspevku pripravilo BKIS v roku 2015 Kultúrne leto 

a Hradné slávnosti na veľmi dobrej úrovni, a to tak z hľadiska rozsahu ako aj kvality 
realizovaných podujatí,  

- odporúča v záujme udržania doterajšej kvality a rozsahu kultúrnych podujatí zvýšiť 
príspevok pre BKIS na rok 2016, resp. minimálne ho udržať na úrovni roku 2015,  

- žiada doplniť predložený materiál o rozpočet na jednotlivé podujatia projektu Kultúrne 
leto a Hradné slávnosti 2015 a predložiť ho na rokovanie komisie v novembri.  

  
Hlasovanie:   
Prítomní: 7  Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 1  
  
  
K bodu 2  
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava – 6. divadelná sezóna 2014/2015.  



  2  

Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili za spracovateľov: pp. Soňa Ďurčanská a Karol Kľúčik 
z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.  
  
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ   

- berie na vedomie predloženú informáciu Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava – 6.  
divadelná sezóna 2014/2015,  

  
- žiada doplniť predložený materiál o rozpočet na jednotlivé divadelné predstavenia, 

resp. podujatia realizované v MDPOH a predložiť ho na rokovanie komisie v novembri.  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
  
  
K bodu 3  
Návrh riešenia problematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave  
Materiál uviedla predkladateľka – námestníčka primátora a členka komisie MUDr. Iveta 
Plšeková.  
  
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál „Návrh riešenia problematiky grafity v 
hlavnom meste SR Bratislave“.  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 9  Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
  
  
K bodu 4  
Rôzne  
4/a  
Tlačová správa Petržalského okrášľovacieho spolku: Návrh na zrušenie čestného 
občianstva mesta Bratislavy osobám nehodným tohto ocenenia: Klementovi 
Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi  
  
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ súhlasí s predloženým návrhom na 
zrušenie čestného občianstva mesta Bratislavy osobám nehodným tohto ocenenia: 
Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi.  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 9  Za: 9   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
  
4/b  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ    

- odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby vyzvalo primátora vypracovať projekt 
otváracieho podujatia Kultúrneho leta a Hradných slávností 2016, ktoré by bolo spojené 
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so začatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ a predložiť ho na rokovanie 
novembrového MsZ.  

  
Hlasovanie:   
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
  

4/b/1  
- poveruje predsedníčku komisie Ing. Katarínu Šimončičovú predniesť uznesenie 

komisie 4/b na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.  
  
  

  
  
  
4/c  
- poveruje predsedníčku komisie Ing. Katarínu Šimončičovú požiadať na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva primátora, aby prostredníctvom mestskej organizácie MÚOP 
zistil, aké sankcie boli zo strany Krajského pamiatkového úradu vyvodené voči 
vlastníkom objektov za nedodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu.   

  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0  

  
  
  
  

Ing. Katarína Šimončičová, v. r.  
predsedníčka komisie  

Zapísala:   
PhDr. Žofia Halmová  
tajomníčka komisie  
  

  
  

  


