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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 18. 03. 2015 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania : Primaciálny palác, 1. poschodie, miestnosť č. 107,  od 16.00 h 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program: 
 

1. Mestská knižnica – havarijný stav strechy budovy na Kapucínskej  
2. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko – hlavné úlohy na rok 2015 
3. Múzeum mesta Bratislavy – Správa o činnosti za rok 2014 a hlavné úlohy 

organizácie v roku 2015 
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
5. Požiadavka občana – nesúlad v pomenovaní ulice Jura Hronca 
6. Prerokovanie návrhov na členov komisie – neposlancov 
7. Rôzne  

 
 
K bodu 1  
Mestská knižnica – havarijný stav strechy budovy na  Kapucínskej 1 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Juraj 
Šebesta, PhD. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predloženú Informáciu o havarijnom stave strechy budovy na 
Kapucínskej 1 

� odporúča riešiť opravu havarijného stavu strechy budovy na Kapucínskej ulici 1 s 
predpokladanými nákladmi vo výške 24 tis Eur z rezervného fondu hlavného mesta 
SR Bratislavy a zvýšiť o túto sumu navrhovaný rozpočet Mestskej knižnice v 
Bratislave v položke kapitálové výdavky. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
  
K bodu 2 
Bratislavské kultúrne a informa čné stredisko – hlavné úlohy na rok 2015 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska Ing. Vladimír Grežo 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  
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� berie na vedomie informáciu o hlavných úlohách Bratislavského kultúrneho a 
informačného strediska na rok 2015 a o dôsledku navrhovaného zníženia príspevku 
na rok 2015 na činnosť organizácie  

� žiada upraviť príspevok pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko na rok 2015 
na úroveň roku 2014, to znamená jeho zvýšenie o 195 tis. Eur oproti čiastke 
uvedenej v Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015- 2017 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 
   
 
K bodu 3 
Múzeum mesta Bratislavy – Správa o činnosti za rok 2014 a hlavné úlohy organizácie v 
roku 2015 
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 Správu o činnosti a hospodárení za rok 2014 a Hlavné úlohy 
Múzea mesta Bratislavy na rok 2015 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili za spracovateľov: Ing. Jaroslav Sýkora, Bc. Lýdia 
Flaškárová a Mgr. Adriana Renčková 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2015-2017 

� žiada zvýšiť príspevok na rok 2015 pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko o 
195 tis. Eur oproti predloženému návrhu, zvýšenie príspevku navrhuje vykryť z 
prostriedkov získaných vymáhaním dlhu za daň z ubytovania, resp. z položiek 
nespárovaných faktúr 

� žiada zvýšiť položku na Ars Bratislavensis o 2 tis Eur na úroveň roku 2014 
� žiada v návrhu rozpočtu príspevkových organizácií zohľadniť zákonný nárast miezd 

pracovníkov organizácií 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5 
Požiadavka ob čana – nesúlad v pomenovaní ulice Jura Hronca 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

� berie na vedomie informáciu o nesúlade v pomenovaní ulice Jura Hronca 
� žiada v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka doriešiť nesprávne 

označovanie ulice Jura Hronca 
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Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
Prerokovanie návrhov na členov komisie – neposlancov 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ navrhuje členov komisie – 
neposlancov: v tomto zložení:  
 
-  Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.  
 
- Mgr. art. Jozef Lenhart  
 
- Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.  
 
- Eva Bolemant,  
 
- Ing. Petra Nagyová - Džerengová  
 
- Mgr. Monika Korenčiová  
 
- Mgr. Marta Janyšková. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7 
Rôzne 
Neboli predložené žiadne návrhy na prerokovanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
predsedníčka komisie  

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 
 


