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Návrh uznesenia:
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1.   s c h v a ľ u j e    

zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka ako čiastkový zoznam pamätihodností Bratislavy:

Alternatíva A
Zoznam spracovaný Mestským ústavom ochrany pamiatok a predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy dňa 30. 10. 2008 (neupravovaný):

Dva bunkre pevnostnej línie z 2. svetovej vojny, lokalita Dolnozemská cesta a Kopčianska ulica 
Starý most
Stredná jedenásťročná škola na Makarenkovej ulici, gymnázium Einstenova 35.
Areál kúpaliska Matador, Údernícka 20
Bývalý výrobný podnik Matador, Kopčianska ul.
Cintorín vojakov z  I. svetovej vojny, Kopčianska ul.
Kostol Sv. rodiny so sochou pápeža Jána Pavla II., Pajštúnska ul.
Horáreň, Starohájska ul,  (pri dostihovej dráhe)
Kaplnka, Starohájska ul. (pri dostihovej dráhe)
Protinapoleónsky val,  za Auparkom, hranica Sadu Janka Kráľa
Pomník Danielovi Tupému, Tyršovo nábrežie
Replika budovy Au café, Viedenská cesta
Bývalý hostinec Leberfinger, Viedenská cesta
Bývalá radnica, Zadunajská 27 (dnes gymnázium Merkury)

Alternatíva B
Zoznam odporučený komisiou kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa 18. 11. 2008:

Dva bunkre pevnostnej línie z  2. svetovej vojny, lokalita Dolnozemská cesta a Kopčianska ulica. 
Budova bývalej Strednej jedenásťročnej školy na Makarenkovej ulici (dnes gymnázium na Einstenovej ulici).
Areál kúpaliska Matador, Údernícka ul.
Cintorín vojakov z  I. svetovej vojny, Kopčany.
Kostol Sv. rodiny so sochou pápeža Jána Pavla II, Pajštúnska ulica. 
Horáreň pri dostihovej dráhe, Starohájska ulica.
Kaplnka pri dostihovej dráhe, Starohájska ulica.
Protinapoleónsky val, za Auparkom, hranica Sadu Janka Kráľa.
Pomník Danielovi Tupému, Tyršovo nábrežie.
Bývalý hostinec Leberfinger, Viedenská cesta.
Budova bývalej radnice v Petržalke (dnes gymnázium Merkury), Zadunajská 27.
Fontána s plastikou, Sad J. Kráľa.
Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, Sad J. Kráľa.
Pamätník obetiam holokaustu Arménov, Viedenská cesta.
Socha Ježiša Krista, Daliborovo námestie.
Budova Základnej umeleckej školy, Daliborovo námestie.
Tabuľa a busta Bernoláka a Moyzesa, Petržalské korzo, Lenardova ul.
Pamätník povstania českého ľudu, Jiráskova ul.
Horáreň pri Malom Draždiaku, Starhradská ul.
Pamätná tabuľa Jána Bulíka, Bulíkova 17.
Pomník Tarasa Ševčenka, Vlastenecké námestie.
Lodné múzeum, loď Kriváň, Viedenská cesta.

Alternatíva C
Súpis všetkých kultúrnych a historických pamiatok so súpisom všetkých vojenských bunkrov, zverejnený na www.petrzalka.sk,  bez národných kultúrnych pamiatok:
1. Pamätník Daniela Tupého, Tyršovo nábrežie
2. Mýtny domček - bývalá colnica, Starý most, Klokočova ul.
3. Rozárium, r.1933, Sad J. Kráľa
4. Dvanásť znamení zverokruhu, Sad J. Kráľa
5. Fontána s plastikou, r. 1937, Sad J. Kráľa
6. Pamätník slovenského vysťahovalectva a  zahraničných Slovákov, r. 2000, Sad J. Kráľa
7. Au Café, reštaurácia, r. 1827, Viedenská cesta
8. Pamätník obetiam holokaustu Arménov, Viedenská cesta
9. Spomienka na kaplnku svätého  Jána Nepomuckého – kríž, Viedenská cesta
10. Leberfinger, reštaurácia, polovica 18. storočia, Viedenská cesta
11. Základná umelecká škola, Daliborovo námestie
12. Petržalské korzo. tabuľa a busta Moysesa a Bernoláka	Lenardova ul.
13. Gymnázium Einsteinova, r. 1956,Einsteinova ul. 35
14. Pomník a spoločný hrob židovských obetí fašizmu, Hrobárska ul.
15. Plastika ženy s holubicou, Lietavská
16. Plastika Kvitnúci strom, Beňadická - pred ZŠ
17. Kľačiaca žena, Turnianska
18. Ležiaca žena, Ľubovnianska 3
19. Vojenský cintorín, Kopčianska
20. Horáreň, Starohájska (severne od dostihovej dráhy)
21. Kameň Torzo,Tupolevova 4, pošta
22. Plastika Snop,Tupolevova 6,
23. Pamätník povstaniu českého ľudu, Jiráskova, park
24. Kameň Dve ženy, Starhradská
25. Horáreň (pri Malom Draždiaku), r. 1779, Starhradská
26. Kameň Rodina, Hrobákova
27. Kaplnka, r. 1869, Starohájska, dostihová dráha
29. Plastika Strom, Furdekova-Lachova
30. Plastika čierny stĺp, ZŠ Lachova
31. Kameň Milenci, Lachova 13
32. Kameň Robotník, autor Hučko, r.1982, Bulíkova 17
33. Pamätná tabuľa, Bulíkova 17
34. Plastika čierny stĺp, ZŠ Sklodowskej
35. Biely kameň, kvet, r. 2003, Medveďova 21
36. Stĺp na hodiny, Nám. Hraničiarov
37. Tabuľa,  základný kameň výstavby, r. 1973, Nám. Hraničiarov
38. Biely kameň, ZŠ Gessayova
39. Pomník Tarasa Ševčenka, r.1989, Vlastenecké námestie
40. Plastika kocka, Vlastenecké námestie
41. Fontána, Mánesovo námestie
42. Soška, Matka s dieťaťom, Záporožská 12, pred zdravotným strediskom
43. Napoleónsky val, Krasovského,  Aupark
44. Nový most, kaviareň	
45. Lodné múzeum, loď Kriváň, Tyršovo nábrežie
46. Socha pápeža, kostol Svätej Rodiny, r. 2003, Pajštúnska ul.
47. Plastika-2 čierne stĺpy, Dudova, pred Obchodnou akadémiou, Súpis vojenských bunkrov:
48.  B-S-1 “Štěrkoviště” - na pravom brehu Dunaja cca 700 m proti prúdu od mosta Lafranconi po ľavej strane bývalého hraničiarskeho chodníka pre hliadky,
49.  B-S-2 “Mulda” a B-S-3 “Paseka”- sú v rovnakej lokalite, hlbšie v lese
50.  B-S-4 “Lány” - na kraji lesa vpravo od cesty, dobre  viditeľný z nadjazdu nad diaľnicou na Rusovce. Vidieť ho z cesty k hraničnému prechodu Petržalka-Berg.
51. B-S-6 “Vrba” - vpravo od nadjazdu z Bratskej ulice smerom na diaľnicu. Dobre pozorovateľný z diaľnice, nachádza sa vľavo od nej v smere do Maďarska pred nadjazdom.
52. B-S-7 “Cvičiště” a B-S-8 “Hřbitov”-  na konci Kopčianskej ulice za bielym múrom doprava a po poľnej ceste asi 300 - 400 m. B-S-7 je vidieť zo stropnice objektu B-S-8 v poli po jeho pravej strane. Pred čelnou stenou objektu B-S-8 sa nachádza vojenský cintorín z obdobia 1. sv. vojny. Oba objekty je možné pozorovať z diaľnice do Maďarska po jej pravej strane.
53.  B-S-9 “Kittsee” - pokračovanie Kopčianskej ulice ku hranici. Po pravej strane cesty vidno komín, je to zvyšok bývalého strážneho hraničiarskeho domčeka, ktorý stál v 50-tych rokoch na streche objektu.
54. B-S-10 “Tři hranice” - tesne na pravej strane diaľnice do Maďarska. Dobre viditeľná je stropnica objektu.
55.  B-S-13 “Stoh” - konečná autobusov MHD na Betliarskej ulici pri ramene Dunaja.
56.  B-S-14 “Duna” - vľavo od protipovodňovej hrádze Dunaja v smere toku pred ČOV.
57. B-S-15 “Ostrov” - na špici polostrova medzi ramenom Zuzana a Dunajom, oproti Slovnaftu.
58.  B-SV-1 - východne od zvýšeného nájazdu na most Lafranconi v húštinách.
59. B-SV-2 - na Kaukazskej ulici v blízkosti cintorína, ukrytý v súkromnej záhrade za nepriehľadným plechovým plotom.
60. B-SV-4 - pri Dolnozemskej ceste v smere na Rusovce vľavo za čerpacou stanicou.


Dôvodová správa

Činnosť Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP)

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) niekoľko rokov pripravuje podklady pre evidenciu pamätihodností mesta Bratislavy. Právny rámec tejto akcie bol daný zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a usmernením Ministerstva kultúry SR. Konkrétna podoba evidencie sa modelovala na zasadnutiach komisie kultúry hlavného mesta SR Bratislavy, ale definitívnu podobu získal zoznam až v roku 2008. Špecialitou zoznamu tohto typu je to, že je otvorený pre neustále dopĺňanie na základe podnetov od občanov, inštitúcií a odborného bádania MÚOP-u. Potreba evidencie pamätihodností vyplynula zo snahy dať obciam nástroj na poznanie, zdokumentovanie a morálnu ochranu hodnotných predmetov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii obce. 
Celý pripravovaný zoznam bude mať postupne naplnené štyri kategórie. Tieto kategórie boli dané metodickým  usmernením Ministerstva kultúry SR a boli upravené pre potrebu MÚOP-u spolu s komisiou kultúry hlavného mesta SR Bratislavy:
1 A – Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti 
Táto kategória obsahuje budovy, obytné bloky, súbory objektov, drobnú architektúru a výtvarné diela pevne ukotvené v zemi a na základe
1 B – Hmotné hnuteľné pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje predmety, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, alebo nie sú pevne zabudované v objektoch.
2 – Nehmotné pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje historické udalosti, pamätné dni a roky, historické katastrálne názvy, historické názvy ulíc a námestí, prípadné iné javy, ktoré nemajú hmotnú povahu.
3 – Zaniknuté pamätihodnosti
Táto kategória obsahuje nehnuteľné alebo hnuteľné hmotné pamätihodnosti, ktoré mali pre obec historický význam, ale medzičasom zanikli.
Predložený materiál obsahuje pamätihodnosti 1. A kategórie – hmotné nehnuteľné, ktoré vytipovali pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok na základe práce v teréne a dlhodobého výskumu, spolupráce s mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy a po odsúhlasení v komisii kultúry hlavného mesta. Po spracovaní ďalších kategórií budú tieto predložené v podobnej forme na posúdenie.

	
Súpis kultúrnych a historických pamiatok v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka začiatkom tohto roka spracovalo vlastnú evidenciu, súpis kultúrnych a historických pamiatok, ktorý bol prerokovaný na komisii kultúry, mládeže a športu a následne predložený ako informácia na miestne zastupiteľstvo 6. mája 2008. Je zverejnený na www.petrzalka.sk a MÚOP úzko spolupracoval s našim referátom kultúry a čerpal pri vypracovaní celomestského zoznamu pamätihodností aj z našich podkladov  a dokumentácie.
Pojem národná kultúrna pamiatka
Ochranu národných kultúrnych pamiatok upravuje zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Národnou kultúrnou pamiatkou je podľa tohto zákona hnuteľná alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená štátom za národnú kultúrnu pamiatku.
Pre bližšiu informáciu uvádzame v materiáli i národné kultúrne pamiatky na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré Pamiatkový úrad SR eviduje v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) (originálny, neupravovaný register):


Por. č.
 
Pamiatkový objekt – unifikovnaný názov NKP

Bližšie určenie

Zaužívaný názov

Ulica
1.
Park mestský s areálom


Sad Janka Kráľa
(SJK)
2.
Divadlo s areálom
Priestorové, solitér
Aréna, letná scéna
V SJK 10
3.
Divadlo s areálom
Priestorové, solitér
Aréna, letná scéna
Viedenská cesta 10
4.
Divadlo s areálom
Solitér
Vodná veža
pri Divadle Aréna
5.
Divadlo s areálom
Solitér
Vodná veža
Viedenská cesta
6.
Divadlo s areálom
Solitér
Dom strojníka vodárenskej veže
Viedenská cesta


7.
Park mestský s areálom
Fragment kostola - NKP, r. 1896
Gotická veža františ. kostola
SJK
8.
Park mestský s areálom
Janko Kráľ
1822-1876,básnik
SJK
9.
Park mestský s areálom
 Oľga Trebitschová (t.č. demontovaná, v rekonštrukcii)
19/20st. operná speváčka
SJK
10.
Klub
Solitér
Nemecký veslársky klub, lodenica
Viedenská cesta 22

11.
Klub
Slovenský veslársky klub
Slovenský veslársky klub
Viedenská cesta 24

12.
Pomník

Míľnik sov. armády
Rusovská cesta
13.
Kostol
Rímsk. katol. Povýšenia 
Sv. Kríža  

Daliborovo nám.1
14.
Dom bytový

Staničný dom
Kopčianska 6
15.
Pomník a hrob spoločný
Židovské obete fašizmu
Pomník obetiam holocaustu
Hrobárska ul.
16.
Pomník a hrob spoločný
Židovské obete fašizmu
Masový hrob židovských obetí
Hrobárska ul.
17.
Tabuľa pamätná
Sov. armáda

Tyršovo nábr.
Návrh na zápis do registra NKP môže podať Pamiatkovému úradu SR obec, inštitúcia aj jednotlivec.                                             

Pojem pamätihodnosť
Na území každej obce sú okrem národných kultúrnych pamiatok aj ďalšie výnimočné nehnuteľné aj hnuteľné predmety, udalosti a názvy – pamätihodnosti – ktoré, aj keď neboli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, majú kultúrno-historickú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a úzko súvisia s históriou a životom obce. Predstavujú preto pre každú obec osobitnú a špecifickú hodnotu. Podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení zoznamu pamätihodností obce. Do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy. 
Pojem pamätihodnosť sa nekryje s pojmom národnej kultúrnej pamiatky. Národné kultúrne pamiatky majú celoslovenský význam a ich ochranu garantuje štát, zatiaľ čo pamätihodnosti majú spravidla lokálny význam a morálnym garantom ich ochrany je obec (podľa vyššie citovaného zákona). Pamätihodnosti sú však pre daný región výnimočné, majú trvalé hodnoty a ich význam je preto nezanedbateľný. Na rozdiel od národných kultúrnych pamiatok rozhoduje o pamätihodnostiach len obec. Do zoznamu pamätihodností sa nezaraďujú národné kultúrne pamiatky.
Zoznam pamätihodností na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
MÚOP v Bratislave sa už dlhší čas zaoberá výskumom pamätihodností na území hlavného mesta, na základe ktorého sa vytvorí evidencia pamätihodností Bratislavy. 
a) Zoznam pamätihodností mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Výsledkom doterajšej prípravy je Zoznam pamätihodností na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Tento zoznam bude na základe ďalších výskumov naďalej doplňovaný v súvislosti s novými odbornými poznatkami a zisteniami a bude predkladaný do komisie pri Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe uvedeného bol predložený návrh na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 10. 2008, aby prijalo uznesenie, ktorým schváli Zoznam  pamätihodností na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s tým, že MÚOP v Bratislave ako odborný garant bude naďalej zoznam doplňovať, predkladať ho do komisie kultúry a zabezpečovať jeho zverejnenie na internete.  
Tento zoznam bol po dohode medzi starostami a jeho predkladateľkou poslankyňou Helenou Doktorovovou stiahnutý z rokovania s tým, aby jednotlivé mestské zastupiteľstvá schválili čiastkový zoznam za svoju mestskú časť do konca roka 2008 a celomestský zoznam pamätihodností bude predložený do mestského zastupiteľstva začiatkom roka 2009.
Schválenie Zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy nepredstavuje obmedzenie vlastníckych práv majiteľov pamätihodností, ani zvýšenie rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom schválenia zoznamu a tým vytvorenia evidencie pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy je oboznámenie obyvateľov Bratislavy a celej širokej verejnosti s historickými  hodnotami a všetkými zaujímavosťami hlavného mesta, ktoré sú hodné pozornosti a ochrany. Tento zoznam má deklaratívny charakter – hlavné mesto, resp. mestská časť tým deklaruje, že si je vedomé svojich koreňov a že má historickú pamäť. 
Zároveň evidencia pamätihodností má byť morálnym apelom pre majiteľov pamätihodností a odporúčaním, aby pamätihodnosti zachovali a starali sa o ne v súlade s princípom ochrany ich kultúrno-historických hodnôt.
Hlavné mesto vedie celomestskú evidenciu založenú na výbere objektov a javov s nesporným kultúrno-historickým významom pre celé mesto. 
b) Zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka
Mestské časti si môžu viesť zoznam pamätihodností svojej mestskej časti, ktorý je totožný so zoznamom pamätihodností celého mesta z tej – ktorej mestskej časti a môžu si ho doplniť podľa svojho uváženia ďalšími pamätihodnosťami, ktoré majú lokálny význam. Všetky návrhy na zmeny a doplnenie Zoznamu pamätihodností hlavného mesta  Bratislavy po odbornom posúdení a spracovaní MÚOP sa budú predkladať na schválenie do komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a raz ročne bude komisia informovať Mestské zastupiteľstvo o zmenách a doplnkoch v Zozname pamätihodností.
Stanovisko oddelenia územného rozvoja a dopravy k predloženému zoznamu
Na základe záverov mestského zastupiteľstva oddelenie školstva, kultúry a športu predložený čiastkový zoznam za mestskú časť Bratislava-Petržalka neupravovalo a dalo odborne posúdiť z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácie vecne príslušnému oddeleniu územného rozvoja a dopravy, ktorý sa vyjadril nasledovne:
	PET-1A-1 dva bunkre pevnostnej línie z 2. svetovej vojny, lokalita Dolnozemská cesta a Kopčianska ulica. V územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú akceptované.

PET-1A-2 Starý most, sa nachádza v k.ú. Staré mesto.
PET1-A-3 stredná jedenásťročná škola na Makarenkovej ulici, gymnázium Einstenova ulica, akceptujeme v územnoplánovacej dokumentácii.
PET-1A-4 areál kúpaliska Matador, v územnoplánovacej dokumentácii je akceptované.
PET-1A-5 bývalý výrobný podnik Matador, podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je predmetné územie stabilizované funkčne určené pre výrobu kód 301 priemyselná výroba. Na územie bývalej Matadorky bola spracovaná urbanistická štúdia lokality Matador, ktorá navrhuje nové funkčné využitie územia a ktorá bola posúdená a prerokovaná ako podklad pre Zmenu a doplnok územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zmena a doplnok neuvažuje so zachovaním uvedeného objektu ako pamätihodnosti.
PET-1A-6 cintorín vojakov z I. svetovej vojny, v územnoplánovacej dokumentácii je akceptovaný.
PET-1A-7 kostol sv. rodiny so sochou pápeža Jána Pavla II., v územnoplánovacej dokumentácii je akceptovaný.
PET-1A-8 horáreň pri dostihovej dráhe, v zmysle platnej územnoplánovacej  dokumentácie je možné tento objekt navrhnúť za pamätihodnosť.
PET-1A-9 kaplnka, v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je možné tento  objekt navrhnúť za pamätihodnosť.
PET-1A-10 protinapoleónsky val, v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je možné tento objekt navrhnúť za pamätihodnosť.
	PET-1A-11 pomník Danielovi Tupému, v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je možné tento objekt navrhnúť za pamätihodnosť.
PET-1A-12 replika budovy Au café, nie je replikou pôvodnej budovy.
PET-1A-13 bývalý hostinec Leberfinger, v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je možné tento objekt navrhnúť za pamätihodnosť.
14.PET-1A-14 bývalá radnica (dnes gymnázium Merkury) v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je možné tento objekt navrhnúť za pamätihodnosť.

Rokovanie komisie kultúry, mládeže a športu

Čiastkový zoznam MČ Bratislava-Petržalka s horeuvedeným vyjadrením bol predmetom rokovania komisie kultúry, mládeže a športu dňa 18.11.2008, z výpisu zo zasadnutia uvádzame: 
Komisia prerokovala zoznam pamätihodností Bratislavy, ktorý bol predložený a stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 10. 2008. Na základe dohodnutého postupu oddelenie školstva, kultúry a športu odstúpilo predmetný materiál na posúdenie z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácie oddeleniu územného rozvoja a dopravy, ktoré zo zoznamu odporučilo vyradiť:
bod 2:   Starý most, sa nachádza v k.ú. Staré mesto
bod 5:   bývalý výrobný podnik Matador
bod 12: replika budovy Au café
a doplniť nasledovné pamätihodnosti zo súpisu, zverejnenom na webovej stránke www.petrzalka.sk :
Fontána s plastikou, Sad J. Kráľa.
	Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, Sad J. Kráľa.
	Pamätník obetiam holokaustu Arménov, Viedenská cesta.
	Socha Ježiša Krista, Daliborovo námestie.
	Budova Základnej umeleckej školy, Daliborovo námestie.
	Tabuľa a busta Bernoláka a Moysesa, Petržalské korzo, Lenardova ul.
	Pamätník povstania českého ľudu, Jiráskova ul
	Horáreň pri Malom Draždiaku, Starhradská ul.
	Pamätná tabuľa Jána Bulíka, Bulíkova 17.
Pomník Tarasa Ševčenka, Vlastenecké námestie.
	Lodné múzeum, loď Kriváň, Viedenská cesta.
Hlasovanie: 
5 za                0 proti           0 sa zdržalo       2 neprítomní

Komisia odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu ako zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka a súčasne čiastkový zoznam pamätihodností Bratislavy:
Dva bunkre pevnostnej línie z  2. svetovej vojny, lokalita Dolnozemská cesta Kopčianska ulica. 
Budova Strednej jedenásťročnej školy na Makarenkovej ulici, dnes gymnázium Einstenova ulica.
Areál Kúpaliska Matador, Údernícka ulica.
Cintorín vojakov z  I. svetovej vojny, Kopčany.
Kostol sv. rodiny so sochou pápeža Jána Pavla II., Pajštúnska ulica. 
Horáreň pri dostihovej dráhe, Starohájska ulica.
Kaplnka pri dostihovej dráhe, Starohájska ulica.
Protinapoleónsky val, za Auparkom, Sad Janka Kráľa.
Pomník Danielovi Tupému, Tyršovo nábrežie.
Leberfinger, bývalý hostinec, Viedenská cesta.
Budova bývalej radenice (dnes gymnázium Merkury), Zadunajská 27.
Fontána s plastikou, Sad J. Kráľa.
Pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov, Sad J. Kráľa.
Pamätník obetiam holokaustu Arménov, Viedenská cesta.
Socha Ježiša Krista, Daliborovo námestie.
Budova Základnej umeleckej školy, Daliborovo námestie.
Tabuľa a busta Bernoláka a Moysesa, Petržalské korzo, Lenardova ul.
Pamätník povstania českého ľudu, Jiráskova ul.
Horáreň pri Malom Draždiaku, Starhradská ul.
Pamätná tabuľa Jána Bulíka, Bulíkova 17.
Pomník Tarasa Ševčenka, Vlastenecké námestie.
Lodné múzeum, loď Kriváň, Viedenská cesta.

Hlasovanie: 
5 za                0 proti           0 sa zdržalo       2 neprítomní

