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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 19.06.2013 

 
Rokovanie vrátane prehliadky depozitov sa uskutočnilo v čase od 16:00 do 18:20 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 

1. Archeologické výskumy Múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany 
pamiatok v Bratislave v rokoch 2012/2013 

2. Výsledky Verejnej  anonymnej  ideovej urbanisticko-architektonickej  súťaže  návrhov 
s predmetom riešenia : Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – 
Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia,  ako súčasť procesu zapísania slovenskej 
časti Dunajský limes do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO- informácia 

3. Evidencia pomníkov. pamätníkov a pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR 
Bratislavy – stav spracovania  - informácia 

4. Návrh postupu prinavrátenia súsošia sv. Floriána na Floriánske námestie 
5. Rôzne 
 

K bodu 1  
Archeologické výskumy Múzea mesta Bratislavy a Mest ského ústavu ochrany 
pamiatok v Bratislave v rokoch 2012/2013 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: PhDr. Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta 
Bratislavy riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: berie  predložené informácie 
o archeologických výskumoch Múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany 
pamiatok v Bratislave na vedomie 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Výsledky Verejnej  anonymnej  ideovej urbanisticko- architektonickej  sú ťaže  návrhov 
s predmetom riešenia : Rekonštrukcia areálu múzea A ntická Gerulata – Bratislava – 
Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia,  ako sú časť procesu zapísania slovenskej 
časti Dunajský limes do Zoznamu svetového dedi čstva UNESCO- informácia 
Informácie k tomuto bodu podala : PhDr. Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta Bratislavy 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie na vedomie predloženú 
informáciu o výsledkoch Verejnej  anonymnej  ideovej urbanisticko-architektonickej  súťaže  
návrhov s predmetom riešenia : Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – 
Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia,  ako súčasť procesu zapísania slovenskej časti 
Dunajský limes do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
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K bodu 3 
Evidencia pomníkov. pamätníkov a pamätných tabú ľ na území hlavného mesta SR 
Bratislavy – stav spracovania  - informácia 
Informáciu podal riaditeľ MUOP PhDr. Ivo Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie predloženú informáciu o stave 
spracovania evidencia pomníkov. pamätníkov a pamätných tabúľ na území hlavného mesta 
SR Bratislavy na vedomie 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 4 
Návrh postupu prinavrátenia súsošia sv. Floriána na  Floriánske námestie 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy: 
1. Schváliť návrh postupu pamiatkovej obnovy prinavrátenia súsošia sv. Floriána na 
    Floriánske námestie podľa predloženého materiálu. 
2. V zmene rozpočtu na rok 2013 vyčleniť finančné prostriedky vo výške 48 000,- € na 
    pokrytie už zrealizovaných reštaurátorských prác a 17 000,- € na rekonštrukciu podstavca  
    pre príspevkovú organizáciu GIB. 
3. V rozpočte na rok 2014 vyčleniť finančné prostriedky vo výške 200 384,73 € na 
    dokončenie reštaurátorských prác s termínom do 30. 09. 2014. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 4 
Rôzne 
Žiados ť na zaradenie Mgr. Art. Alexandry Braxatorisovej do  informa čného zoznamu 
osobností na cintoríne vo Vrakuni 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča : 
uverejniť meno Mgr. Art. Alexandry Braxatorisovej v informačnom zozname osobností 
pochovaných na cintoríne vo Vrakuni. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 

 
Mgr. Vladimír Kubovič  

predseda komisie 
Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


