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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 13.11.2013 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia schválila rokovanie  o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 

1. Zámer projektu Vianoce v meste 2013 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene názvu 
námestia v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, 
Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové Mesto  

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/1993 o podmienkach používania erbu Bratislavy 

4. Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010-
2013 

5. Doplnenie „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy „(2013) 
6. Divadlo Malá scéna STU – použitie prostriedkov dotácie z rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy - informácia 
7. Rôzne 
 

K bodu 1  
Zámer projektu Vianoce v meste 2013 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska Ing. Vladimír Grežo 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:: 

� berie na vedomie predložený Zámer projektu Vianoce v meste 2013 
� odporúča riaditeľovi magistrátu ponechať finančné prostriedky vo výške 25 479 € 

z podnikateľskej činnosti BKIS v rozpočte tejto organizácie na rok 2013 na posilnenie 
hlavnej  činnosti BKIS 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy o ur čení názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmen e názvu 
námestia v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Ja rovce, 
Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové Mesto  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: Mgr. Milan Šípoš vedúci oddelenia vnútornej správy 
a p. Helena Bernacká z oddelenia vnútornej správy magistrátu 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene 
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názvu námestia v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, 
Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové Mesto schváliť. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nar iadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/1993 o podmienkach používania erbu Bratislavy 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila Mgr. Zdenka Muchová z legislatívno-právneho  
oddelenia magistrátu 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/1993 o podmienkach používania erbu Bratislavy 
s účinnosťou od 15. decembra 2013 schváliť 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociál neho rozvoja za obdobie 2010-
2013 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok materiál neprerokovala z dôvodov 
neprítomnosti spracovateľa  
 
 
K bodu 5 
Doplnenie „Celomestského zoznamu pamätihodností Bra tislavy „(2013) 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ MÚOP PhDr. Ivo Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy doplnenie „Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy“ (2013 ) schváliť. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní:  9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5 
Divadlo Malá scéna STU – použitie prostriedkov dotá cie z rozpo čtu hlavného mesta 
SR Bratislavy – informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila p.  Monika Korenčiová 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie  informáciu o použití 
dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre divadlo Malá scéna STU 
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Hlasovanie: 
Prítomní:  9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 6 
Rôzne 
 
6/a 
A4 – Asociácia združení pre sú časnú kultúru – žiados ť o finan čnú podporu 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie na vedomie žiadosť o finančnú 
podporu  predloženú A4 – Asociáciou  združení pre súčasnú kultúru 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 

 
 

    
5/b 
Stará tržnica 
P. námestníčka primátora a členka komisie Ing. Petra Nagyová Džerengová a p. Mgr. 
Vladimír Kubovič informovali o súčasnom stave prevádzkovania Starej tržnice. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Kubovič   
predseda komisie 

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


