
 1

KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 
 

Zápisnica 
z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

konaného dňa 08.03. 2017 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 
od 16:00 h 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program: 
 

1. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
2. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Zoologickej záhrady Bratislava 
3. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom časti pozemku 

v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia stánku na predaj mrazeného dezertu – 
parc. č. 2883, k. ú. Karlova Ves 

4. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí pozemkov 
v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov – parc. 
č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves 

5. Súčasný stav nádvoria a suterénu Mirbachovho paláca – informácia a prehliadka 
6. Rôzne. 

 
 
K bodu 1 
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy Aktualizáciu celomestského zoznamu pamätihodností 
schváliť. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Zoologickej záhrady Bratislava 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Zoologickej 
záhrady Bratislava 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
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K bodu 3 
Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom časti pozemku v ZOO 
Bratislava za účelom umiestnenia stánku na predaj mrazeného dezertu – parc. č. 2883, 
k. ú. Karlova Ves 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh podmienok zverejnenia zámeru – prenájom 
časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia stánku na predaj mrazeného 
dezertu – parc. č. 2883, k. ú. Karlova Ves 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí pozemkov 
v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov – parc. č. 
2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh podmienok zverejnenia zámeru – prenájom 
častí pozemkov v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov 
– parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Súčasný stav nádvoria a suterénu Mirbachovho paláca  informácia a prehliadka 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča zaradiť rekonštrukciu 
nádvoria Mirbachovho paláca ako prioritu na riešenie v prípade voľných finančných 
prostriedkov v roku 2017 a podľa možnosti zmenou rozpočtu prideliť finančné prostriedky na 
rekonštrukciu Mirbachovho paláca v tomto poradí dôležitosti: 

- rekonštrukcia nádvoria 
- rekonštrukcia suterénu. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Rôzne 
 
6/a 
Dom Janka Matúšku 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

- súhlasí s navrhnutím domov na Jozefskej ul. č. 1, v ktorom býval  národný buditeľ 
Juraj Palkovič, a  sídlila v ňom aj  redakcia časopisu Tatranka  a domu č. 9, v ktorom 
býval Janko Matúška, autor textu neskoršej slovenskej hymny, medzi pamätihodnosti 
Bratislavy, 
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- odporúča Mestskému ústavu ochrany pamiatok rokovať o možnosti umiestnenia 
pamätnej tabule na uvedené objekty. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
6/b 
Projekt kultúrne a komunitné centrum ZORA 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ poveruje predsedníčku komisie 
vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva s interpeláciou vo veci zistenia užívateľských 
vzťahov k objektu, v ktorom vykonáva aktivity kultúrne a komunitné centrum ZORA, ako aj 
využitia finančných prostriedkov pridelených na projekt kultúrneho a komunitného centra 
ZORA z participatívneho rozpočtu. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 

 
Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 

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


