ŠTATÚT
ODBORNEJ KOMISIE HLAVNÉHO MESTA
PRE PAMÄTNÍKY A VÝTVARNÉ ZÁSAHY DO VEREJNÉHO PRIESTORU

Preambula
Odborná komisia pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru (ďalej iba komisia)
je poradným orgánom hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré ju zriadilo za účelom odborného
posudzovania rôznych zásahov do verejného priestoru, najmä však nových inštalácií
pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ.
Východisko posudzovania
Východiskovým odborným podkladom pre prácu komisie je „Koncepcia narábania
s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného
mesta SR Bratislavy“ (ďalej iba Koncepcia), ktorá bola schválená uznesením Mestského
zastupiteľstva v septembri 2012. Ustanovenia predmetnej Koncepcie, predovšetkým však jej
priestorové limity a princípy hodnotenia, sa budú primeraným spôsobom používať pri
hodnotení artefaktov a pri rozhodovaní o ich umiestňovaní, premiestňovaní a odstraňovaní.
Členstvo v komisii
Členov komisie menuje primátor Bratislavy na návrh predsedu komisie, resp. na návrh
zástupcu hlavného mesta v komisii. Členstvo je stanovené na dobu neurčitú. Odvolanie člena
komisie vykonáva primátor Bratislavy na návrh predsedu komisie, resp. na návrh zástupcu
hlavného mesta v komisii.
Druh členstva
Komisia má dva druhy členov – členov s hlasovacím právom a členov bez hlasovacieho
práva. Členovia bez hlasovacieho práva sú stanovení ako experti komisie, ktorí na požiadanie
predsedu alebo zástupcu mesta vypracúvajú interné odborné posudky na určenú tému. Tieto
odborné posudky slúžia iba pre potrebu rokovania komisie a neposkytujú sa bez súhlasu
predsedu externému prostrediu.
Spôsob fungovania komisie
Poradný orgán hlavného mesta pracuje vo dvoch režimoch, v režime odbornej komisie
a režime súťažnej poroty. Dominantným pracovným režimom je režim odbornej komisie,
kedy poradný orgán posudzuje návrhy zaradené do hlavného programu zástupcom hlavného
mesta a predsedom komisie. V režime odbornej komisie nie je výkon členov honorovaný.
Doplnkovým pracovným režimom je režim súťažnej poroty, kedy poradný orgán zabezpečuje
po odbornej stránke realizáciu výtvarno-architektonických súťaží organizovaných hlavným
mestom. V režime súťažnej poroty je výkon členov honorovaný podľa dohody.

V Bratislave 27.mája 2019.

