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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 

dňa 17. 05. 2018  
  

  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 103,  od 
16:00 h  
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto:  
  
Schválený program:  
  
                                                                 

1. Informácia o depozitároch: rekonštrukcia objektu na  Plickovej ulici, dočasné 
depozitáre – GIB, GMB, MMB  

2. Najvýznamnejšie podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 2018 – informácia  
3. Návrh na poskytnutie dotácie na projekty predložené na základe výzvy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na zapojenie sa podujatí Bratislavské korunovačné 
dni 2018  

4. Rôzne : Informácia o  pamätných tabuliach (Matuška, Palkovič),           konaní vo veci 
- NKP na Rudnayovom na prieskume na Michalskej veži, postupe prac na 
rekonštrukcii  Maximiliánovej fontány,  sochy na Primaciálnom paláci  

  
K bodu 1  
Informácia o depozitároch: rekonštrukcia objektu na  Plickovej ulici, dočasné 
depozitáre pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy  
  
Uznesenie:  

1. Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ :  
- berie na vedomie informácie o stave príprav dočasného uloženia zbierkových 

predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy a stave príprav 
depozitára na Plickovej ulici. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 9   Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0    
    

2. Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ :  
- odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy aby požiadalo 

primátora urgentne riešiť otázku trvalého depozitára pre uloženie zbierkových 
predmetov pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy  postavením 
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nového depozitára na základe verejnej obchodnej súťaže, alebo  urýchlením 
pokračovania realizácie trvalého depozitára na Plickovej ulici. 
 
Stanovisko komisie prednesie na zasadnutí mestského zastupiteľstva predsedníčka 
komisie p. Šimončičová,  
  

- žiada predložiť informáciu o predpokladaných konečných nákladoch na prestavbu 
objektu bývalej ZŠ Plickova na účelové zariadenie pre GMB a MMB, kde budú trvalo 
umiestnené zbierkové predmety GMB a  MMB, predložené informácie budú 
predmetom rokovania mimoriadneho zasadnutia komisie.  
  

Hlasovanie:  
Prítomní: 11 Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 2   
  
K bodu 2  
Najvýznamnejšie podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 2018 – informácia  
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie informáciu o najvýznamnejších 
podujatiach Kultúrneho leta a hradných slávností 2018 na vedomie  

  
Hlasovanie:   
Prítomní: 11 Za: 11   Proti: 0     Zdržal sa: 0    
  
K bodu 3  
Návrh na poskytnutie dotácie na projekty predložené na základe výzvy hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na zapojenie sa podujatí Bratislavské korunovačné dni  
2018  
  
Uznesenie:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ prerokovala Návrh na poskytnutie 
dotácie na projekty predložené na základe výzvy hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy na zapojenie sa do podujatí Bratislavské korunovačné dni 2018 a s poskytnutím 
dotácie súhlasí.  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 11 Za: 11   Proti: 0     Zdržal sa: 0    
  
  
K bodu 4   
Rôzne  
4/a  
Informácia o  pamätných tabuliach (Matuška, Palkovič), konaní vo veci - NKP na  
Rudnayovom námestí, prieskume na Michalskej veži, postupe prac na rekonštrukcii   
Maximiliánovej fontány a stave sôch na Primaciálnom paláci  
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Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie predloženú informáciu na 
vedomie.  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0  
  
4/b  
Umiestnenie  pamätníka Dežovi Ursínymu v MČ Dúbravka  
 
Stanovisko:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie informáciu na vedomie a nemá 
voči umiestneniu pamätníka Dežovi Ursínymu v MČ Dúbravka námietky.  
  
Hlasovanie:   
Prítomní: 7  Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0  

  
  

       Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                                                                                                predsedníčka komisie 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r.  
tajomníčka komisie  
  


