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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 14. 03. 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. Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 06. 2017 

a Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2017 
2. Smart City koncepcia „Bratislava Rozumné mesto 2030“ 
3. Návrh na poskytnutie dotácie Medzinárodnému festivalu filmov Eko, s. r. o. na projekt 

Ekotopfilm – Envirofilm 2018 

4. Rôzne 
 
K bodu 1 
Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 06. 2017 a Plnenie 
protikorupčného minima k 31. 12. 2017 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila sa v zastúpení spracovateľov p. Renáta Haulíková  
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

- berie predložené materiály Plnenie protikorupčného minima k 31. 12. 2017 a Plnenie 
protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 06. 2017 na vedomie 
s pripomienkami k bodom 6, 14, 15, 17 a 33, ktoré boli členmi komisie oznámené 
zástupkyni spracovateľa prítomnej na zasadnutí komisie, 

- odporúča aktualizovať štruktúru protikorupčného minima podľa reálnych potrieb 
mesta, jeho zamestnancov a obyvateľov mesta, resp. podľa zákonnej možnosti ich 
riešenia, 

- odporúča zapracovať do protikorupčného minima nasledujúce oblasti: evidencia 
majetku; zverovanie pozemkov mestským častiam; tvorba územného plánu; 
obsadzovanie kľúčových pozícií na magistráte; zverejňovanie zmlúv v tvare, ktorý 
umožňuje vyhľadávanie podľa kľúčových slov; interaktívna nová webová stránka; 
prepájanie softvéru – odkaz pre pána primátora s jednotlivými oddeleniami; 
interaktívna mapa, ktorá prehľadne preukáže majetkové pomery na území mesta, 

- odporúča vytvoriť pracovnú skupinu pre riešenie prioritných foriem znižovania 
korupcie ako poradný orgán primátora so zastúpením poslancov MsZ. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
 
K bodu 2 
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Smart City koncepcia „Bratislava Rozumné mesto 2030“ 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie 
a projektov magistrátu a Mgr. Katarína Fajčíková, PhD., oddelenie stratégie a projektov. 
 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- sa oboznámila s obsahom predloženého materiálu Smart City koncepcia „Bratislava 
Rozumné mesto 2030“, 

- v rámci diskusie dali členovia komisie spracovateľom impulzy na dopracovanie 
materiálu. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
K bodu 3 
Návrh na poskytnutie dotácie Medzinárodnému festivalu filmov Eko, s. r. o. na projekt 
Ekotopfilm – Envirofilm 2018 
 
Stanovisko: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ prerokovala návrh na poskytnutie 
dotácie Medzinárodnému festivalu filmov Eko, s. r. o. vo výške 3 300 Eur na projekt 
Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 
a s poskytnutím dotácie súhlasí. 
 
Prítomní: 5 Za: 3   Proti: 1     Zdržal sa: 1 
 
K bodu 4  
Rôzne 
 
Stanovisko 

- Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ trvá na svojom uznesení z 24. 
01. 2018 a odporúča v rámci zmeny rozpočtu na rok 2018 zvýšiť finančné prostriedky 
najmä na ARS Bratislavensis o 220 000 Eur a o 350 000 Eur pre GMB na obnovu 
a rekonštrukciu nádvoria Mirbachovho paláca. 

 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
 predsedníčka komisie 

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


