
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 25.1.2012 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 16,00 do 19:35 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 
Program: 

1. Návrh na riešenie evidovania, umiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov 
a výtvarných diel a evidovania pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR 
Bratislavy                                                                                                                                                                              

2. Deklarácia k pamätníku novembra 1989 
3. Výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta Bratislavy  
4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1090/2010zo dňa 30.9.2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice    
5. Predĺženie doby nájmu spoločnosti Malewill na Uršulínskej ul.č. 9 ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, na dobu neurčitú 
6. Rôzne 

 
K bodu 1 
Návrh na riešenie evidovania, umiest ňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a 
výtvarných diel a evidovania pamätných tabú ľ na území hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                 
 
Rokovania k tomuto bodu a k bodom 2. a 3. sa zúčastnili: námestníčka primátora Ing. Petra 
Nagyová Džerengová, hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrád a riaditeľ MÚOP PhDr. Ivo 
Štassel. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie predložený Návrh na riešenie evidovania, umiestňovania 
a demontáže pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel  a evidovania pamätných tabúľ 
na území hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                                                   

� navrhuje  postupovať podľa predloženého Návrhu na riešenie evidovania, 
umiestňovania a demontáže pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel   a evidovania 
pamätných tabúľ na území hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

� odporúča Návrh pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní 
a demontáži  pomníkov,  pamätníkov a výtvarných diel  a evidovaní pamätných tabúľ 
na území hlavného mesta SR Bratislavy upraviť tak, aby sa dotýkal len verejných 
priestorov a objektov vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislavy a vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, správe mestských častí. 

 
 
Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 2 
Deklarácia k pamätníku Novembra 1989 
 
Na rokovanie komisie bola predložená Deklarácia s požiadavkou na prijatie rozhodnutia, 
ktoré umožní postavenie pamätníka Novembra 1989 na Námestí slobody. 



 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predloženú Deklaráciu k pamätníku  Novembra 1989 
� podporuje zámer postavenia pamätníka Novembra 1989 v Bratislave, ale v 

súčasnosti  sa nevie vyjadriť  k jeho lokalite ani termínu jeho realizácie. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 3 
Kreatívna Bratislava 
 
Na rokovanie komisie bola predložená výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky 
mesta Bratislava pod názvom Kreatívna Bratislava. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� prerokovala výzvu na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta Bratislava pod 
názvom Kreatívna Bratislava 

� navrhuje stretnutie a verejnú diskusiu na prerokovanie obsahu výzvy Kreatívna 
Bratislava, na ktorú budú pozvaní signatári výzvy, poslanci Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a poslanci miestnych zastupiteľstiev mestských častí 
Bratislavy. 

  
Hlasovanie: 
Prítomní:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1090/2010 zo dňa 30.9.2010 a návrh na schválenie využitia Starej t ržnice     
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ po prerokovaní Návrhu na zrušenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010zo dňa 
30.9.2010 a návrhu na schválenie využitia Starej tržnice  

� súhlasí so zrušením uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1090/2010 zo dňa 30.9.2010 

� odporúča schváliť využitie Starej tržnice na organizáciu kultúrnych a spoločenských 
podujatí. 

 
Prítomní:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5 
Pred ĺženie doby nájmu spolo čnosti Malewill na Uršulínskej ul. č.9 ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa, na dobu neur čitú  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ, po prerokovaní materiálu Predĺženie 
doby nájmu spoločnosti Malewill na Uršulínskej ul.č. 9 ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa, na dobu neurčitú odporúča  



� Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predĺženie doby 
nájmu spoločnosti Malewill na Uršulínskej ul..č. 9 ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa, na dobu neurčitú  

� Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave uzatvoriť so spoločnosťou 
Malewill  zmluvu o spolupráci, kde budú zahrnuté investície spoločnosti Malewill 
do objektu na Uršulínskej u. č. 9 v priebehu nasledujúcich 3 rokov vo výške 
11 200 €.. 

 
Prítomní:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 6 
Rôzne: 
Do bodu rôzne neboli predložené žiadne návrhy na prerokovanie. 

 
 
 
 
 

Mgr. Sven Šovčík 
podpredseda komisie v zastúpení 

predsedu komisie 
Mgr. Vladimír Kuboviča  

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


