
 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  07. 02. 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení 
názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-
Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa.  

2. Podujatia Múzea mesta Bratislavy k 150. výročiu založenia. 
3. GIB – plán na rok 2018 týkajúci sa kultúry a ochrany pamiatok – ústna informácia. 
4. Výber hodnotiteľov projektov grantového programu Ars Bratislavensis. 
5. Rôzne. 

 
K bodu 1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení 
názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-
Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa  
 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

- prehodnotila svoje uznesenie zo dňa 07. 11. 2017 a súhlasí s navrhovaným názvom 
Námestie Mateja Korvína a Steinov dvor v MČ Bratislava-Staré Mesto, 

- ostatné časti uznesenia zostávajú nezmenené. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
K bodu 2 
Podujatia Múzea mesta Bratislavy k 150. výročiu založenia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross 
 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie podujatia Múzea 
mesta Bratislavy k 150. výročiu založenia. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
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K bodu 3 
GIB – plán na rok 2018 týkajúci sa kultúry a ochrany pamiatok – ústna informácia 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- berie na vedomie informáciu o plánovaných akciách GIB týkajúcich sa prác na obnove 
a údržbe kultúrnych pamiatok, 

- berie na vedomie, že podľa interného harmonogramu GIB sa uvažuje s realizáciou  
depozitára pre uloženie zbierok GMB a MMB do októbra roku 2020.  

 
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Výber hodnotiteľov projektov grantového programu Ars Bratislavensis 
 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 
berie na vedomie 

- zoznam prihlásených odborníkov na odborné hodnotenie projektov grantového 
programu Ars Bratislavensis v poradí podľa rozsahu do prihlásených oblastí 
hodnotenia s pripomienkami vyslovenými priamo na zasadnutí komisie, 

konštatuje, že       
        - všetci prihlásení záujemcovia o prácu hodnotiteľa projektov grantového programu Ars 
 Bratislavensis spĺňajú stanovené kritériá  pre výber hodnotiteľov projektov,  
odporúča 

- zaradiť predložených záujemcov o prácu hodnotiteľa projektov do zoznamu 
hodnotiteľov žiadostí o grant z grantového programu Ars Bratislavensis. 

 
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 Rôzne 
 
5a  
Iniciatíva záchrany niektorých objektov, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, alebo sú 
umiestnené v pamiatkovej rezervácii, alebo v pamiatkových zónach. 
Predložený návrh objektu: Kozia 9. 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ víta iniciatívu člena komisie doc. 
PhDr. Juraja Šedivého, PhD. vo veci nutnej záchrany niektorých pamiatkových objektov 
a bude sa touto problematikou pravidelne zaoberať. 
 
5b 
Členovia komisie dostali dňa 6. 2. 2018 e-mailom materiály: Plnenie protikorupčného minima 
k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 06. 2017 a Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 
2017. Členovia komisie o materiáloch nerokovali a navrhli ich prerokovanie presunúť na 
budúce zasadnutie komisie. 
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Ing. Katarína Šimončičová,v. r. 

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


