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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 

24.10. 2018   
   

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

1. Plnenie  uznesení a priorít  komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 
(2015-2018) 

2. Rôzne. 
   
K bodu 1   
Komisia kultúry a ochrany historických  pamiatok MsZ  prerokovala plnenie uznesení  a priorít 
komisie a prijala k prerokovaným prioritám  stanoviská: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok : 
- vzala na vedomie, že podnet na vyhlásenie objektov na Rudnayovom námestí za NKP  bol 

podaný Mestským ústavom ochrany pamiatok Pamiatkovému úradu  SR, 
- vzala na vedomie  aktivity  súvisiace so zámerom inštalovania  pamätných tabúľ  

(J.Matuškovi, J.Palkovičovi) na  Jozefskej ulici – súhlas majiteľov bol daný len na 
inštalovanie pamätnej tabule na objekt č. 9, 

- berie na vedomie inštalovanie pamätnej tabule T.G.Masarykovi a M.R.Štefánikovi na 
Primaciálnom paláci, 

- odporúča na pamiatkovo chránenom území prijať rámcovú metodiku na riešenie pamätných 
tabúľ na objektoch v majetku hlavného mesta SR Bratislavy, 

- požaduje, aby vlastník  Mosta SNP nevydal súhlas k dokončeniu prístavby pod pylónom 
mosta, 

- odporúča vypracovať koncepciu dláždenia verejných priestorov v pamiatkovej zóne, aby sa 
predišlo rozsiahlemu asfaltovaniu verejných priestorov pamiatkovej zóny, 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5    Za: 5   Proti: 0     Zdržal sa: 0     
     
K bodu 2   
Rôzne   
Požiadavky na rozpočet na rok 2019 
Stanovisko 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ žiada: 
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-  akceptovať požiadavky na príspevok mesta na rok 2019 mestských príspevkových 
organizácií, ktoré majú v náplni činnosti kultúru a ochranu pamiatok 

- na oblasť kultúry a ochrany pamiatok vyčleniť v návrhu rozpočtu na rok 2019 finančné 
prostriedky najmenej  vo výške 2,5 % z celkového rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy 

- na nákup kníh do  knižničného fondu Mestskej knižnice v Bratislave vyčleniť finančné 
prostriedky ako účelovú dotáciu 

- s ohľadom na ochranu majetku mesta odporúča vyčleniť finančné prostriedky  a  
naliehavo riešiť rekonštrukciu budovy Mestskej knižnice , najmä stav sietí, stav budovy 
a interiérové vybavenie tak, aby  knižnica mohla dôsledne plniť úlohu kultúrnej 
inštitúcie  a komunitného centra. 
 

Hlasovanie:  
Prítomní: 4 Za: 4   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
   

   
   

 
 

      Ing. Katarína Šimončičová                                                                                     
      predsedníčka komisie 

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


