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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 29.05.2013 

 
Rokovanie vrátane prehliadky depozitov sa uskutočnilo v čase od 16:00 do 19:10 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 

1. Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2013 - informácia 
2. Žiadosť na zaradenie Pavla  Koyša do informačného zoznamu osobností - 

Krematórium 
3. Rôzne 
4. Prehliadka depozitárov Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy. 
  
 
 

K bodu 1  
Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2013 - informácia 
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 program Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2013 
� vysoko hodnotí predloženú bohatú programovú ponuku a kvalitnú dramaturgiu 

Kultúrneho leta a Hradných slávností 2013 
� odporúča Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku realizovať Kultúrne 

leto a hradné slávnosti  2013 podľa predloženého materiálu 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Žiados ť na zaradenie Pavla Koyša do informa čného zoznamu osobností - 
Krematórium 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča : 

� uverejniť meno Pavla Koyša v zozname významných osobností na informačno-
orientačnej tabuli v Urnovom háji  - Krematórium 

� uverejniť meno JUDr. Vladimíra Sýkoru ( Peter Zvon) v zozname významných 
osobností pochovaných na cintoríne v Slávičom údolí 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10  Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
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K bodu 3 
Rôzne 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku  v Bratislave parc č. 21549/3, k.ú. Staré Mesto, Matici slovenskej so s ídlom v 
Martine 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie predložený Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave parc č. 21549/3, k.ú. Staré 
Mesto, Matici slovenskej so sídlom v Martine 

 
� odporúča primátorovi Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku  v Bratislave parc č. 21549/3, k.ú. Staré Mesto, 
Matici slovenskej so sídlom v Martine na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy nepredložiť 

 
� odporúča primátorovi na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy predložiť informáciu o výsledku rokovania odbornej  pomníkovej komisie k 
návrhu pamätníka sv. Cyrila, Metoda a Gorazda 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 4 
Členovia komisie sa obhliadkou depozitárov Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta 
Bratislavy v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi oboznámili so stavom depozitných priestorov a 
uloženia zbierok. 
 
. 

 
Mgr. Vladimír Kubovič v.r. 

predseda komisie 
Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


