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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 5.12.2012 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 15:00 do 18:10 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 
Program: 

 
1. Havarijný stav strechy Pálffyho paláca v správe Galérie mesta Bratislavy  
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 
3. Návrh projektového zámeru Mestské centrum – Stará Tržnica 
4. Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov 
5. Rôzne 

 
 

 
 
K bodu 1 
Havarijný stav strechy Pálffyho paláca v správe Gal érie mesta Bratislavy  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča zaradiť do rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2013 prostriedky vo výške 162 500 € na opravu havarijného 
stavu strechy Pálffyho paláca v správe Galérie mesta Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili za spracovateľov Ing. A. Voštinárová a p. M. Kaňková 
z finančného oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok  MsZ: 

� berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2013 – 2015 

� konštatuje, že navrhovaný rozpočet pre oblasť kultúry je poddimenzovaný, čo bude 
mať negatívny vplyv na rozsah a kvalitu kultúry a ochranu pamiatok v hlavnom meste 
SR Bratislave 

� odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať predložený Návrh rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 s tým, že do programu č. 7, podprogramu 
7.3. bude doplnené reštaurovanie súsošia sv. Floriána a jeho prinavrátenie na 
Floriánske námestie v celkovej sume 250 000 € 
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Hlasovanie: 
Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 3 
Návrh projektového zámeru Mestské centrum – Stará t ržnica 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili:  spracovateľ materiálu Ing. M. Feik, p. G. Bindics za 
Alianciu Mestské centrum Stará tržnica a Ing. V.Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho 
a informačného strediska  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ . 

� odporúča v čo najkratšom čase vypracovať zmluvu s Alianciou Mestské centrum 
Stará tržnica a predložiť ju na rokovanie Komisie kultúry a ochrany historických 
pamiatok  MsZ a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  7 Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Správa do časnej komisie o výsledku návštev bratislavských cin torínov 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie predloženú Správu dočasnej komisie o výsledku návštev 
bratislavských cintorínov 

� vyjadruje poďakovanie členom subkomisie, ktorí spolupracovali na príprave VZN 
o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

 
Hlasovanie: 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5 
Rôzne 
Zasadnutia Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok sa budú v roku 2013 konať   
vždy v stredu, týždeň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Termíny zasadnutí sú: 
30.1., 20.2., 20.3., 17.4.,29.5., 19.6.,18.9., 16.10.,13.11. a 4.12.2013. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Kubovič v.r. 
predseda komisie  

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


