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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 d ňa 18. 05. 2016 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania : Primaciálny palác, 1. poschodie, miestnosť č. 107 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program: 

1. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2015 

2. Pomník Antona Srholca (na návrh člena komisie). 
3. Mestská knižnica v Bratislave – Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti 

a hospodárenia za rok 2016. 
4. Mestská knižnica v Bratislave – plán hlavných úloh na rok 2016 
5. Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
6. Zapísanie Romana Kaliského do zoznamu významných osobností pochovaných na 

Martinskom cintoríne. 
7. Rôzne 

            -  zmluva s TV BA – dodatok – primeranosť ceny za poskytované služby v porovnaní  
               s TV R a Tablet TV (návrh člena komisie), 
            -  prerokovanie uznesenia č. 453/2016, bod B, v ktorom MsZ ukladá predsedom  
               komisií vyhodnotiť účasť členov neposlancov na zasadnutiach svojich komisií  
               (01. 01. – 31. 12. 2015). 
 

 
K bodu 1  
Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného m esta SR Bratislavy za rok 
2015 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa materiálu Mgr. Veronika Fáberová – 
oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2015, 

� komisia má záujem vyjadrovať sa a spolupracovať na príprave materiálov týkajúc sa 
medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s mestami v zahraničí, 

� navrhuje predkladať materiály týkajúce sa medzinárodnej spolupráce aj na rokovanie 
komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
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(prítomní na hlasovaní: pp. Šimončičová, Farkašovská, Jégh, Bolemant, Šedivý, Gregorová, Vetrák, 
Svoreňová) 
 
K bodu 2  
Pomník Antona Srholca  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili iniciátori postavenia pomníka a autor pomníka. 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie informáciu zástupcov navrhovateľov (Konfederácia politických 
väzňov Slovenska) postavenia pomníka Antona Srholca ako dotvorenie už 
existujúceho pamätníka Brána Slobody v MČ Devín a autora návrhu pomníka (Mgr. 
Art. Peter Mészároš),  

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

 
� súhlasí s predloženým návrhom, 

Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 2 

 
� odporúča urobiť výnimku z lehoty časového odstupu 5 rokov od úmrtia osobnosti, 

ktorej má byť podľa zámeru pomník venovaný vyplývajúcej z Koncepcie narábania s 
pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

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

 
� odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy dať k dotvoreniu pamätníka 

Brána slobody o pomník Antona Srholca súhlasné stanovisko, 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 2 

 
� autorovi odporúča návrh doplniť o vizualizáciu pamätníka v reálnej krajinnej situácii. 

 
Hlasovanie:  
bez hlasovania 
 
(prítomní na hlasovaní: za: pp. Šimončičová, Jégh, Bolemant, Šedivý, Gregorová, Vetrák, 
Janyšková, zdržali sa: Farkašovská, Svoreňová) 
 
 
K bodu 3 
Mestská knižnica v Bratislave – Správa o výsledkoch  a záveroch rozboru činnosti 
a hospodárenia za rok 2016 . 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Juraj 
Šebesta, PhD. 
 
 
K bodu 4 
Mestská knižnica v Bratislave – plán hlavných úloh na rok 2016 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Juraj 
Šebesta, PhD. 
 
Uznesenie k bodom 3 a 4 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 
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� berie na vedomie predloženú Správu o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti 
a hospodárenia za rok 2015 Mestskej knižnice v Bratislave a Plán hlavných úloh 
Mestskej knižnice v Bratislave v roku 2016, 

� odporúča zvýšiť finančné prostriedky pre Mestskú knižnicu v Bratislave na mzdy 
o 4%-nú valorizáciu, 

� odporúča v návrhu rozpočtu na rok 2017 zvýšiť finančné prostriedky na nákup kníh. 
 
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
(prítomní na hlasovaní: pp. Šimončičová, Farkašovská, Jégh, Bolemant, Šedivý, Vetrák, Svoreňová, 
Janyšková) 
 
K bodu 5 
Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predložený Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

� poveruje predsedníčku komisie p. Šimončičovú a člena komisie p. Vetráka 
prerokovaním návrhu v poslaneckých kluboch. 

 
Hlasovanie: Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
(prítomní na hlasovaní: pp. Šimončičová, Jégh, Bolemant, Šedivý, Vetrák, Svoreňová, Janyšková) 
 
K bodu 6 
Zapísanie Romana Kaliského do zoznamu významných os obností pochovaných na 
Martinskom cintoríne. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ súhlasí so zapísaním Romana 
Kaliského do zoznamu významných osobností pochovaných na Martinskom cintoríne. 
 
Hlasovanie: Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
(prítomní na hlasovaní: pp. Šimončičová, Jégh, Bolemant, Šedivý, Vetrák, Svoreňová, Janyšková) 
 
K bodu 7  
Rôzne 
7/ a  
Zmluva s TV BA – dodatok – primeranos ť ceny za poskytované služby v porovnaní  
s TV R a Tablet TV  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča mestskému zastupiteľstvu 
požiadať primátora o zrušenie Dodatku č. 4 k zmluve z 12. 12. 2006 medzi Hlavným mestom 
SR Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o. do 30. 06. 2016, ktorým by sa navýšila suma 
dohodnutá za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy na sumu dohodnutú pred uzatvorením 
Dodatku č. 4 k tejto zmluve za predpokladu, že rozsah poskytovaných služieb zostane 
rovnaký. 
 
Hlasovanie: Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
(prítomní na hlasovaní: pp. Šimončičová, Jégh, Bolemant, Šedivý, Vetrák, Svoreňová, Janyšková) 
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7/ b  
Prerokovanie uznesenia č. 453/2016, bod B, v ktorom MsZ ukladá predsedom ko misií 
vyhodnoti ť účasť členov neposlancov na zasadnutiach svojich komisií ( 01. 01. – 31. 
12. 2015 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie informáciu o účasti členov neposlancov komisie na jej rokovaniach 
v roku 2015, 

� v prípade troch po sebe nasledujúcich neospravedlnených neúčastiach člena komisie 
neposlanca na zasadnutí komisie predsedníčka navrhne jeho odvolanie z členstva 
v komisii. 

 
Hlasovanie: Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
(prítomní na hlasovaní: pp. Šimončičová, Jégh, Bolemant, Šedivý, Vetrák, Svoreňová, Janyšková) 
 

 
 
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
predsedníčka komisie 

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


