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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  24. 01. 2018 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 103, od 16:00 
h 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto: 
 
Schválený program: 
 

1. Maximiliánova fontána – vrátenie do pôvodného stavu z roku 1573 – informácia   
2. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 
3. Rámcový plán činnosti komisie na rok 2018 a termíny zasadnutia komisie   
4. Kontrola plnenia uznesení komisie za rok 2017 
5. Rôzne 

 
K bodu 1 
Maximiliánova fontána – vrátenie do pôvodného stavu z roku 1573 – informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo 
Štassel 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

- berie na vedomie informáciu o vrátení Maximiliánovej fontány do pôvodného 
stavu, 

- podporuje zámer obnovy fontány, 
- žiada preložiť na rokovanie komisie návrh obnovy fontány pred realizáciou.. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
K bodu 2 
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: riaditelia a zástupcovia organizácií: Galéria mesta 
Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Mestská knižnica v Bratislave. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ navrhuje zmenu rozpočtu na rok 2018 
a zvýšenie finančných prostriedkov v týchto položkách: 

- zvýšenie finančných prostriedkov pre GMB o 350 000 € na obnovu a rekonštrukciu 
nádvoria Mirbachovho paláca,  

- zvýšenie finančných prostriedkov pre Mestskú knižnicu o 7 000 € - zmena funkčného 
využitia  na Kapucínskej 1 
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- zvýšenie finančných prostriedkov pre BKIS na : 
- rekonštrukciu rozvodov vody v budove MDPOH – 15 000€ 
- VZT a klimatizáciu v budove MDPOH – 30 000 € 
- závesný systém Klarisky – 10 000 € 
- technické vybavenie MDPOH – 50 000 € 
- technické vybavenie Klarisky – 18 000 € 

- zvýšenie finančných prostriedkov do grantového programu ARS Bratislavensis 
o 220 000 € 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
K bodu 3 
Rámcový plán činnosti komisie na rok 2018 a termíny zasadnutia komisie  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ schvaľuje rámcový plán činnosti 
komisie na rok 2018 
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu  
Kontrola plnenia uznesení za rok 2017 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení z roku 2017 
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
Rôzne 
Komisia žiada pozvať na budúce zasadnutie riaditeľa GIB.. 

 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
 predsedníčka komisie  

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


