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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 20. 06. 2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Primaciálny plác, miestnosť č. 107,  
od 16:00 h 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto: 
 
Schválený program:                                                                

1. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 
a hodnotiaca správa za rok 2017 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 
2018 

3. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020.  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 
častiach  Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 

5. Rôzne 

- Most SNP – vyhlásenie za NKP 

 
K bodu 1 
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 
a hodnotiaca správa za rok 2017 
 
Stanovisko:: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie predložený materiál Návrh 
záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca 
správa za rok 2017 na vedomie  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
K bodu 2 
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2018 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok  MsZ: odporúča zvýšiť rozpočet na 
grantový program Ars Bratislavensis o 70 tis Eur, aby celková čiastka  na Ars Bratislavensis 
za rok 2018 bola vo výške 400 tis. Eur s tým, že  o čiastku 70 tis. Eur bude znížený príspevok 
pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy určený na prenájom priestorov na 
dočasný depozitár. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
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K bodu 3 
Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa PhDr. Eva Ryder z oddelenia 
stratégie a projektov magistrátu 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

- berie na vedomie predloženú Ročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy  na roky 2010 – 2020 za rok 
2017 a aktualizáciu Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 
2018 – 2020 

- odporúča zverejniť na web-stránke hlavného  mesta základný dokument PHSR v 
samostatnej a aj vyhodnotenie plnenia PHSR (Ročnú správu... a aktualizáciu…), 

- odporúča, aby súčasťou tvorby nového PHSR boli aj vyhodnotenia aktuálneho 
PHSR, 

- odporúča nový PHSR tvoriť participatívnym spôsobom, v súlade so zákonom. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
 
K bodu 4  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene 
názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-
Nové Mesto schváliť. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
K bodu 5  
Rôzne 
Členovia komisie diskutovali k vyhláseniu Mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku.  

 
 

Ing. Katarína Šimončičová 
 predsedníčka komisie, v. r. 

 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
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