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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 09. 06. 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. Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2016 – 41. ročník – informácia 
2. Kandidatúra hlavného mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo 

v Creative Cities Network 
3. Rôzne 

 
K bodu 1  
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2016 – 41. ročník – informácia  
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska Ing. Vladimír Grežo 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predložený materiál 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2016 – 41. ročník – informácia. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2  
Kandidatúra hlavného mesta Bratislava na titul Crea tive City UNESCO a členstvo 
v Creative Cities Network. 
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila spracovateľka materiálu RNDr. PhDr. Jana Orlická. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na 
vedomie materiál Kandidatúra hlavného mesta Bratislava na titul Creative City 
UNESCO a členstvo v Creative Cities Network, 

� odporúča, aby primátor hlavného mesta SR Bratislavy smeroval činnosť samosprávy 
mesta pre jeho aktívny vstup do procesu spracovania Koncepcie rozvoja kultúry, 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu s akceptovaním príležitosti kandidovať na titul 
Creative City UNESCO a člena Creative Cities Network,  

� odporúča spracovateľovi zmeniť názov materiálu na Informatívna správa o príležitosti 
pre tvorbu širokej stratégie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu s ohľadom na 
možnosť kandidatúry hlavného mesta SR Bratislavy na titul Creative City UNESCO 
a členstvo v Creative Cities Network. 
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Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
Členovia komisie v diskusii vyjadrili názor, že názov budúcej koncepcie kultúry by sa mal 
rozšíriť o kultúrny a kreatívny priemysel. Na niektoré z budúcich zasadnutí komisie 
odporúčajú zaradiť informáciu o kreatívnom priemysle. 
 
K bodu 3  
Rôzne 
3/ 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. s tým, že ostatné ustanovenia tejto zmluvy 
v znení jej dodatkov a neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 
 
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0      Zdržal sa: 0  

 
 
 
 

Ing. Katarína Šimončičová 
predsedníčka komisie 

 
  
Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 
 


