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Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zobrať na 
vedomie informáciu - Doplnenie objektov 
na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto do Celomestského zoznamu 
pamätihodností 
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu so zoznamom 
pamätihodností 
 



 
 

 
 
  
 

 Návrh uznesenia : 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
 
berie na vedomie 
 
informáciu – Doplnenie objektov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 
Celomestského zoznamu pamätihodností 
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Dôvodová správa :  
 

Dňa 21.11.2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 
republiky uznesením č.1338/2013 aktualizovaný Zoznam pamätihodností Bratislavy 
(ďalej len „zoznam“), v ktorom sa nachádza 283 položiek. Tento zoznam bol 
vytvorený na základe zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
a v znení neskorších predpisov, ktorý obciam umožňuje zostavenie takéhoto 
zoznamu v záujme snahy o poznanie a zachovanie svojho kultúrneho dedičstva. 
 
Dňa 27.7. 2014 Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) ako mestská pamiatková 
organizácia, ktorá navrhuje a vedie takýto zoznam, oboznámil listom našu mestskú 
časť s 27 pamätihodnosťami z vyššie uvedeného počtu 283, ktoré sa nachádzajú na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Žiada nás, aby naša mestská časť 
upovedomila  vlastníkov (správcov) 27 nehnuteľností o zápise do zoznamu 
pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň o tom informovala stavebný 
úrad nášho miestneho úradu, ktorý sa bude k činnosti vlastníkov (správcov) objektov 
vyjadrovať, v prípade ich zásahov do objektov v zmysle stavebného poriadku. Ak keď 
pamätihodnosti nie sú vyhlasované a chránené štátom ako (národné) kultúrne 
pamiatky, vytvárajú identitu a „genia loci“ obce a je preto dôležité, aby ich vlastníci 
ale aj obce na území ktorých sa nachádzajú pristupovali k nim s pozornosťou 
a rešpektom. 
 
 
Sú to nasledovné objekty:  
(číslo za názvom je označenie pamätihodnosti na evidenčnom liste vedenom MÚOP) 
 

1. Lavička CH. Forstera, Horský park, na parcele č. 4225/1, v zozname pod 
označením BA-VIII.-A.11, 

2. Pomník A. Segnera, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu, na parcele č. 22372/14, 
v zozname pod označením BA-VIII.-A.36, 

3. Schulpeho kolónia, Beskydská ulica, na parcele č. 7538, v zozname pod 
označením BA-V.-B1, 

4. Fontána Dievča so srnkou, Hviezdoslavovo nám., parcela č. 21378/1, 
v zozname pod označením BA-X.-A.3, 

5. Svetelný stĺp, Odborárske námestie, na parcele č. 21900, v zozname pod 
označením BA-X.-A.2, 

6. Budova škôlky zo zač. 20. Storočia, Radlinského ulica č. 53, na parcele č. 
7969/1, v zozname pod označením BA-I-D.3, 

7. Pamätník Štúrovcov, Nám. Ľ. Štúra, na parc.č. 213/66/2, v zozname pod 
označením BA-VIII.-A.35, 

8. Budova bývalého učiteľského ústavu, Lazaretská ulica č. 3, na parc.č. 8704/3, 
4, v zozname pod označením BA-I.-D.5, 

9. Pomník A. Kmeťa, Kmeťovo nám., na parc.č. 10362/1, v zozname pod 
označením BA-VIII.-A.16, 

10. Pomník M. Kukučína, Medická záhrada, na parc.č. 9797/3, v zozname pod 
označením BA-VIII.-A.38, 

11. Fontána s levom, Nám. SNP (pred tržnicou), na parc.č. 21335/24, v zozname 
pod označením BA-X.-A.5, 



2 
 

12. Pomník M. Benku, Benkovo nám., na parc.č. 10215/2, v zozname pod 
označením BA-VIII.-A.34, 

13. Pomník S. Mikovíniho, Nábr.arm. gen. L. Svobodu, na parc.č. 22372/14, 
v zozname pod označením BA-VIII.-A.5, 

14. Ateliér Alojza Rigeleho, Štefánikova ulica č. 37-41, na parc.č. 3483/7, pod 
označením BA-I.-B.4, 

15. Pamätná tabuľa rozhlasového vysielania, Primaciálne nám. 1, na parc.č. 69, 
pod označením BA-VIII.-B.8, 

16. Pomník Holocaustu, Panská ulica a Rybné nám., na parc.č. 462, v zozname 
pod označením BA-VI.-C.15, 

17. Horský park, Hroboňova a Bohúňova ulica, na parc.č. 4225/1, v zozname pod 
označením BA-IX.-A.2, 

18. Pomník mešťanostu Justiho, Horský park, na parc.č. 4225/1, v zozname pod 
označením BA-VIII.A.25, 

19. Pomník J. L. Bellu, Šulekova ulica, na parc. č. 2719, v zozname pod 
označením BA-VIII.-A.9, 

20. Budova dobrovoľných hasičov, Radlinského ulica č. 36, na parc.č. 10355/1, 
v zozname pod označením BA-I.-E.5, 

21. Kovový tepaný kríž, Františkánske nám. 1, na parc.č. 21396, v zozname pod 
označením BA-II.-B.14, 

22. Krížová cesta na hrad, Beblavého ulica, na parc.č. 21436, v zozname pod 
označením BA-II.-F.5a, 

23. Krížová cesta na hrad, Zámockého ulica, na parc.č. 21451/4, v zozname pod 
označením BA-II.-F.5b, 

24. Pomník padlým z 1. sv. vojny, Zámocká ulica, na parc.č. 21451/4, v zozname 
pod označením BA-VI.-C.31, 

25. Bunker pod hradom, Beblavého ulica – Žigmundova brána, na parc.č. 662/3, 
v zozname pod označením BA-VI.-C.21, 

26. Pamätná tabuľa poľnej nemocnice, Škarniclova ulica č. 1, na parc.č. 767/1, 
pod označením BA-VI.-C.30, 

27. Drevozemný keltský val, Farská ulica, na parc.č. 363/3, pod označením 
     BA-VI.-D.5. 

 
 
 

 
   


