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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 13.9.2012 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 16:00 do 18:40 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 
Program: 

 
1. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 549/2012 zo dňa 26. 04. 2012, projekt v rámci výzvy OPIS 2012/2.1/06-DP. 
2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

nebytových priestorov na Klobučníckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosti 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

3. Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2012 
4. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 
5. Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Bratislavského kultúrneho a informačného 

strediska  
6. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING - Mestský investor pamiatkovej 

obnovy 
7. Návrh Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a 

výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR 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  

8. Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave 
9. Návrh na doplnenie do zoznamu významných osobností pochovaných na Cintoríne 

v Slávičom údolí – Milan Ferko – 1929-2010 – spisovateľ 
10. Rôzne 

- BKIS – Kultúrne leto a hradné slávnosti 2012 a 2013 a spolupráca s MČ – ústna 
informácia 

 
 
 
K bodu 1 
Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
549/2012 zo dňa 26. 04. 2012, projekt v rámci výzvy OPIS 2012/2.1 /06-DP. 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy  schváliť návrh na zmenu uznesenia  Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 549/2012 zo dňa 26. 04. 2012 v časti A bod 1 
takto:  
 
Pôvodný text: 
„Projektový zámer a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok mestskou 
príspevkovou organizáciou Múzeum mesta Bratislavy v rámci výzvy  OPIS-2012/2.1/06-DP, 
za účelom realizácie projektu „Digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea 
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mesta Bratislavy“, pri spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t. j. vo výške 16 794,00 Eur, 
a zabezpečení finančných prostriedkov na 5-ročnú udržateľnosť projektu.“ 
sa nahrádza novým textom: 
„Projektový zámer a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok mestskou 
príspevkovou organizáciou Múzeum mesta Bratislavy v rámci výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP, 
za účelom realizácie projektu „Digitalizácia textových a zbierkových objektov Múzea mesta 
Bratislavy“, pri spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t. j. vo výške 16 794,00 Eur, a zabezpečení 
finančných prostriedkov na 5-ročnú udržateľnosť projektu.“ 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov na Klobu čníckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spolo čnosti 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o. s o sídlom v Bratislave 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta  SR Bratislavy predložený Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Klobučníckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 
spoločnosti Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o. so sídlom v Bratislave, 
schváliť. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 3 
Informácia o plnení rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2012 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa Ing. Anna Voštinárová  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predloženú 
Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2012 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa Ing. Anna Voštinárová  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta  SR Bratislavy predložený Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2012 schváliť 
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Hlasovanie: 
Prítomní:  6 Za: 1 Proti: 2 Zdržal sa:  3 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia 
 
 
K bodu 5 
Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Bratislavského kultúrneho a informa čného 
strediska  
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ BKIS Ing. Vladimír Grežo 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta  SR Bratislavy predložený Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine 
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska schváliť 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 6 
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING -  Mestský investor pamiatkovej 
obnovy 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa JUDr. Rostášová. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ neodporúča zrušiť mestskú organizáciu 
PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  7 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  2 
 
 
K bodu 7 
Návrh Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, p amätnými tabu ľami a 
výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Brati slavy a Pravidiel postupu pri 
evidovaní, umiest ňovaní, premiest ňovaní a demontáži pomníkov, pamätníkov a 
výtvarných diel a evidovaní pamätných tabú ľ na území hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v 
Bratislave PhDr. Ivo Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta  SR Bratislavy schváliť  predložené návrhy: 

- Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými   
dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy 

- 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:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
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K bodu 8 
Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v B ratislave 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predloženú 
informáciu o zámere postavenia pomníka sv. Cyrila, Metoda a Gorazda 
 
Hlasovanie 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 9 

Návrh na doplnenie do zoznamu významných osobností pochovaných na Cintoríne v 
Slávi čom údolí – Milan Ferko – 1929-2010 – spisovate ľ  

Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� odporúča doplniť do zoznamu významných osobností pochovaných na cintoríne 
v Slávičom údolí  meno spisovateľa Milana Ferka – 1929-2010  

� odporúča organizácii Marianum zverejniť zoznamy významných osobností  
pochovaných na spravovaných cintorínoch na webovej stránke organizácie 

 
Hlasovanie 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
 
 
K bodu 10 
Rôzne: 
10/a 
- BKIS – Kultúrne leto a hradné slávnosti 2012 a 20 13 a spolupráca s M Č – ústna     
  informácia 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie ústnu  informáciu o  Kultúrnom 
lete a hradných slávnostiach – r. 2012 a 2013 a spolupráci s MČ prednesenú riaditeľom 
BKIS Ing. V. Grežom na vedomie. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
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10/b 
- Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ poveruje predsedu komisie p. 
Kuboviča navrhnúť na zasadnutí mestského zastupiteľstvo p. Petru Nagyovú Džerengovú – 
námestníčku primátora, za riadnu členku komisie kultúry a ochrany historických pamiatok 
MsZ. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
 
 
 

Mgr. Vladimír Kubovič 
predseda komisie  

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


