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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
Postup angažovanosti hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení situácie ohľadom výstavby
podzemných garáží na severnej terase NKP Bratislavského hradu.
B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy osloviť ministra kultúry Mareka Maďariča so
žiadosťou o osobnú angažovanosť pri zmene prístupu ku stavebným aktivitám na severnej
terase Bratislavského hradu vo vzťahu k archeologickým nálezom a angažovanosť
pri zastavení stavby až do výsledkov jej šetrenia a následného rozhodnutia.
Termín: 12.3.2015
C. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta
SR Bratislavy stanovisko hlavnej architektky mesta Bratislavy k možnostiam alternatívneho
využitia stavby v spolupráci s autormi projektu a SNM s prihliadnutím na požiadavky
angažovanej verejnosti a na výsledky šetrenia.
Termín: 26.3.2015

Dôvodová správa
Dňa 23.7.2014 vydal KPU Bratislava rozhodnutie pod číslom BA- 2014 / 6890-2 / 18452 /
STA, ktorým schválil výstavbu podzemných garáží na severnej terase Bratislavského hradu.
Pri výskumných prácach na národnej kultúrnej pamiatke Bratislavský hrad – severná terasa
v rokoch 2008 – 2014 došlo k objavom mimoriadnej kultúrnohistorickej hodnoty, ktoré podľa
nás neboli zohľadnené pri rozhodovacom procese.
Ide o nálezy mimoriadneho významu v strednej Európe – napríklad ako stopy pravekého
osídlenia hradného kopca z obdobia neolitu, skupina kelto-rímskych stavieb z 1.storočia pred
Kristom a skupina objektov slovanského pôvodu z obdobia včasného stredoveku.
Informácia o unikátnosti nálezov bola v čase vydania rozhodnutia publikovaná a známa
širokej verejnosti z prednášok, tlačovej konferencie a medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej v Bratislave v septembri 2013.
Týmto rozhodnutím bola podľa nášho názoru poškodená Národná kultúrna pamiatka
Bratislavský hrad, na ktorého pôde sa táto stavba nachádza.
Žiadosť požadujeme zaslať priamo na ústredný orgán, ktorým je MK SR z dôvodu
podozrenia, že druhostupňový orgán - Pamiatkový úrad - ktorý bol do situácie v roku
2014 priamo zaangažovaný, nebude v posudzovaní objektívny.

