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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 20.6.2012 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 16:00 do 20:50 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 
Program: 

 
1. Priority rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2012 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zmene názvov námestí v mestských častiach Bratislava-Ružinov 
a Bratislava-Staré Mesto 

3. Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými 
dielami na verejných priestranstvách v Bratislave  

4. Prezentácia Pamätníka  sv. Cyrila,  Metoda a Gorazda 
5. Bod 0 – projekt dočasnej umeleckej revitalizácie Námestia Slobody 
6. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Priority rozpo čtových organizácií a príspevkových organizácií hlav ného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2012 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa Mgr. Zdenka Muchová - legislatívno-
právne oddelenie  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie predložený materiál Priority rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 
2012 

� odporúča  vedeniu  hlavného mesta SR Bratislavy prihliadať na priority uvedené v 
materiáli pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 

 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy o zmene názvov námestí v mestských častiach Bratislava-Ružinov a 
Bratislava-Staré Mesto 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: Mgr. Milan Marko, vedúci oddelenia a Ing. Dagmar 
Šmýkalová -  oddelenie vnútornej správy 
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Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta  SR Bratislavy predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvov námestí v mestských 
častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto schváliť 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 3 
Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätný mi tabu ľami a výtvarnými 
dielami na verejných priestranstvách v Bratislave  
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v 
Bratislave PhDr. Ivo Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 
 3/a odporúča, aby pôsobnosť Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými   
       tabuľami a výtvarnými dielami na verejných priestranstvách v Bratislave bola na celom    
       území  hlavného mesta SR Bratislavy, najmä na verejných priestranstvách 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  9 Za: 6 Proti: 2 Zdržal sa:  1 
 
3/b  

� konštatuje absenciu zákonnej úpravy umožňujúcej obci koncepčne usmerňovať 
umiestňovanie pomníkov, pamätníkov, sôch a výtvarných diel  na jej území 

� odporúča primátorovi Bratislavy iniciovať zmenu súčasne platnej legislatívy- zákona o 
obecnom zriadení a príslušných zákonov 

 
Hlasovanie: 
Prítomní:  9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Prezentácia Pamätníka  sv. Cyrila,  Metoda a Gorazd a 

Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: Ing. Marián Tkáč PhD. predseda Matice Slovenskej, 
PhDr. Peter Mulík, PhD., tajomník Matice Slovenskej a autor návrhu akad. soch. A. Gabrík. 

Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ :  

� berie na vedomie predloženú informáciu o víťaznom návrhu na Pamätník Cyrila, 
Metoda a Gorazda s výhradami 

� odporúča primátorovi zvolať pracovné stretnutie za účasti vedenia mesta, predsedu 
komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ a hlavnej architektky v súvislosti  
s umiestnením Pamätníka  Cyrila, Metoda a Gorazda. 

� žiada riaditeľa MÚOP vypracovať posudok na umiestnenie Pamätníka Cyrila, Metoda 
a Gorazda  podľa kritérií uvedených v Návrhu Koncepcie narábania s pomníkmi, 
pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na verejných priestranstvách v 
Bratislave  
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Hlasovanie 
Prítomní:  9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5 
Bod 0 – projekt do časnej umeleckej revitalizácie Námestia Slobody 

Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili p. Dalibor Bača a Martin Piaček 

Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� realizáciu projektu  Bod 0 – projekt dočasnej umeleckej revitalizácie Námestia 
Slobody podporuje 

� poveruje predsedu komisie predložiť interpeláciu o investičných zámeroch  a 
revitalizácii  Námestia Slobody 

 
 
Hlasovanie 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 6 
Rôzne: 
P. Ing. arch. Konradová – hlavná architektka informovala  o aktuálnej situácii v areáli  bývalej 
„Cvernovky“. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ vzala informáciu o aktuálnej situácii 
v areáli  bývalej „Cvernovky“ na vedomie. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
 
 
 

 
 

Mgr. Vladimír Kubovič 
predseda komisie  

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


