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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 30.01.2013 

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

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ..../2013, ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012  Prevádzkový poriadok pohrebísk 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

2. Galéria mesta Bratislavy – plán hlavných úloh v roku 2013 
3. Návrh na postavenie Pamätníka Svornosti v Petržalke 
4. Žiadosť o uverejnenie mena JUDr. Ing. Juraja Králika v zozname významných 

osobností na informačno-orientačnej tabuli v Urnovom háji - Krematórium 
5. Návrh plánu činnosti komisie v roku 2013 
6. Návrh na prenájom Starej tržnice Aliancii Stará tržnica na realizáciu projektu: Mestské 

centrum – Stará Tržnica  
7. Rôzne 

 
K bodu 1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ..../2013, ktorým sa mení  všeobecne záväzné nari adenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia a Bc. 
Anna Mrázová z oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� súhlasí  so znením predloženého Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2013, ktorým sa mení  všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012  
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  

� odporúča využiť skrátený postup pri príprave všeobecne záväzného nariadenia 
� odporúča na rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť návrh všeobecne 

záväzného nariadenia v plnom znení 
 
Prítomní:  8 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  1 
 
 
K bodu 2 
Galéria mesta Bratislavy – plán hlavných úloh v rok u 2013 
Rokovania k tomuto bodu sa v zastúpení riaditeľa Galérie mesta Bratislavy zúčastnila hlavná 
kurátorka  galérie  Mgr. Zsófia Kiss-Szemán 
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Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie  Plán hlavných úloh Galérie mesta Bratislavy na rok 2013 
� žiada primátora, aby  pri príprave rozpočtu na rok 2014 boli v návrhu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy vyčlenené prostriedky na riešenie pretrvávajúcej 
kritickej situácie týkajúcej sa nevyhovujúcich podmienok v depozitári Galérie mesta 
Bratislavy 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 3 
Návrh na postavenie Pamätníka Svornosti v Petržalke  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie iniciatívu Občianskeho združenia Pamätník Svornosti na 
postavenie  Pamätníka  Svornosti v MČ Petržalka 

� odporúča postupovať podľa schválenej Koncepcie narábania s pomníkmi, 
pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a Pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovaní, 
premiestňovaní a demontáži pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel  a evidovaní 
pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 Hlasovanie:  
Prítomní:  8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Žiados ť o uverejnenie mena JUDr. Ing. Juraja Králika v zoz name významných 
osobností na informa čno-orienta čnej tabuli v Urnovom háji - Krematórium 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča uverejniť meno JUDr. Ing. 
Juraja Králika v zozname významných osobností na informačno-orientačnej tabuli 
v Urnovom háji  - Krematórium 
 
Prítomní:  8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5 
Návrh plánu činnosti komisie v roku 2013 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ schvaľuje Plán činnosti komisie na rok 
2013 podľa predloženého návrhu 
 
Prítomní:  8 

 
Za: 8 

 
Proti: 0 

 
Zdržal sa:  0 

 
 
K bodu 6 
Návrh na prenájom Starej tržnice Aliancii Stará trž nica na realizáciu projektu: Mestské 
centrum – Stará Tržnica  
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Rokovania k tomuto bodu sa  zúčastnili Ing. Michal Feik a p.Gábor Bindics 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy: 

� schváliť podľa čl. 28 ods. 2 písmeno f) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy odňatie 
nehnuteľnosti v k ú. Staré Mesto, zverených do správy Bratislavskému kultúrnemu  
a informačnému stredisku, príspevkovej organizácii hlavného mesta SR Bratislavy 
a to pozemku  registra „C“ parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2322 
m2, ako aj časti stavby súp. č. 101484, na pozemku č. 96 v podiele 542696/556087, 
LV č. 1656. 

 
� schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  uzatvorenie nájomnej 
zmluvy s občianskym združením Aliancia Stará tržnica vrátane priložených 
Podstatných zmluvných podmienok.  

 
Prítomní:  8 

 
Za: 8 

 
Proti: 0 

 
Zdržal sa:  0 

 
 
K bodu 7 
Rôzne: 
Do bodu rôzne neboli predložené žiadne návrhy na prerokovanie. 

 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Kubovič v.r. 
predseda komisie 

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


