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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  29. 11. 2017 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálny palác, miestnosť č. 
107, od 16:00 h 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto 
 
Schválený program: 
 

1. Festival svetla  
2. Priebežná informácia o stave príprav Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu v Bratislave 
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020  
4. Archív mesta Bratislavy - informácia 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Festival svetla  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil za autorov projektu p. Dušan Chorvát 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informáciu o projekte 
Festival svetla 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 12 Za: 12   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
K bodu 2 
Priebežná informácia o stave príprav Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu v Bratislave 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Marcela Gbelecová a  RNDr. Katarína Kučárová, 
PhD., vedúca referátu oddelenia stratégie a projektov 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie priebežnú informáciu o stave 
príprav Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Bratislave 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 11 Za: 11   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
K bodu 3 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 -2020 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili Ing. Lucia Behuliaková, vedúca oddelenia rozpočtu 
a kontrolingu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Ing. Agnesa Jurková z referátu rozpočtu a 
kontrolingu 
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Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 
2020, 

- z dôvodov, že Múzeum mesta Bratislavy nepotrebuje v súčasnosti nutne umiestniť svoje 
zbierkové predmety v dočasnom depozitári, navrhuje upraviť rozpočet na prenájom 
depozitárov takto: 
- prostriedky vo výške 210 000 Eur určené v návrhu rozpočtu na prenájom dočasného 

depozitára pre Múzeum mesta Bratislavy presunúť do grantového programu Ars 
Bratislavensis, 

- finančné prostriedky vo výške 252 000 Eur navrhované na prenájom dočasného depozitára 
pre Galériu mesta Bratislavy upraviť na 212 000 Eur a 40 000 Eur presunúť do grantového 
programu Ars Bratislavensis, 

-   na prenájom priestorov dočasného depozitára pre zbierkové predmety – umelecké diela-    
     Galérie mesta Bratislavy žiada vypísať verejnú obchodnú súťaž. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Archív mesta Bratislavy - informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil vedúci Archívu mesta Bratislavy Mgr. Peter Viglaš  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie informáciu o súčasnom stave 
Archívu mesta Bratislavy 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5 Za: 5   Proti: 0      Zdržal sa: 2 
 
K bodu 5 
Rôzne 
Do bodu rôzne neboli predložené konkrétne návrhy na prerokovanie. 

 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
 predsedníčka komisie  

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


