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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 16. 03. 2016 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania : Primaciálny palác, prízemie, miestnosť č. 19 
 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov.  
 
Schválený program: 
 

1. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia BKIS za rok 2015 
a Plán hlavných úloh a výkonov BKIS v roku 2016 

2. Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov 
rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy 

3. Závery z rokovania komisie pre posúdenie nového názvu Starého mosta 
4. Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
5. Vysvetlenie zmlúv mesta o propagácii s TV BA, TV Ružinov a Tablet TV 
6. Rôzne. 

- návrhy komisie k príprave VZN o používaní pyrotechnických výrobkov. 
 
 
K bodu 1  
Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia BKIS za rok 2015 
a Plán hlavných úloh a výkonov BKIS v roku 2016 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  

� berie na vedomie Správu o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia 
BKIS za rok 2015 a Plán hlavných úloh a výkonov BKIS v roku 2016. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strat egických a koncep čných dokumentov 
rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM S R Bratislavy 
Rokovania sa zúčastnila hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie predložený materiál Pravidlá participácie verejnosti pri príprave 
strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích 
procesoch HM SR Bratislavy, 

� berie na vedomie, že materiál je vypracovaný v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
24/2006 Z. z., 

� odporúča Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných 
dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy 
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Závery z rokovania komisie pre posúdenie nového náz vu Starého mosta 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie závery komisie pre 
posúdenie nového názvu Starého mosta s tým, že sa ponecháva doterajší názov Starý most 
na základe podnetov od občanov, kde pôvodný názov získal niekoľkonásobne vyšší počet 
hlasov ako ostatné podnety. 
 
Hlasovanie: Prítomní: 7 Za: 7   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 4 
Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Uznesenie:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť materiál s názvom Návrh dodatku č. ... 
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, alternatívu B uvedenú v predloženom materiáli. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 5 
Vysvetlenie zmlúv mesta o propagácii s TV BA, TV Ru žinov  a Tablet TV 
Vysvetlenie podali: riaditeľka kancelárie primátora PhDr. Petra Greksová a Mgr. Richard 
Dírer. 
Členovia komisie dostali vysvetlenie k prijatým zmluvám. K bodu č. 5 nebolo prijaté 
uznesenie. 
 
 
K bodu 6  
Rôzne. 
- návrhy komisie k príprave VZN o používaní pyrotechnických výrobkov. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča  

� zapracovať do pripravovaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy sankcie za 
porušovanie zákazu používania pyrotechnických výrobkov podľa zákona 
o priestupkoch, 
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� v návrhu VZN, ktorý bude poslaný mestským častiam, uviesť alternatívne riešenie 
možnosti použitia, alebo úplného zákazu použitia pyrotechnických výrobkov kategórie 
F2 a F3 v dňoch 31. decembra a 1. januára. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 6 Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0. 
 
 

 
  
 
 
 

 
Ing. Katarína Šimončičová, v.r. 

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


