
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 08. 09. 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava–Ružinov, Bratislava– 
Devín, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Petržalka, Bratislava–Vajnory a Bratislava 
– Karlova Ves 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

3. Návrh na zriadenie mediálnej rady a na schválenie jej štatútu 
4. Rôzne 

 
K bodu 1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava – Ružinov, Bratislava – 
Devín, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Pet ržalka, Bratislava–Vajnory a Bratislava–
Karlova Ves  
 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnila za spracovateľa Bc. Mária Bátorová, poverená vedúca 
oddelenia vnútornej správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

� berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava–
Ružinov, Bratislava–Devín, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Petržalka, Bratislava–
Vajnory a Bratislava–Karlova Ves, 

� odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť názvy ulíc tak, 
ako sú uvedené v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava– 
Ružinov, Bratislava–Devín, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Petržalka, Bratislava–
Vajnory a Bratislava–Karlova Ves okrem názvov ulíc v mestskej časti Bratislava–Ružinov 
PHAROS 1 a PHAROS 2. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 11 Za: 11  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
1/a Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ vytvorí pracovnú skupinu s cieľom 
      spracovať pravidlá pre pomenovávanie ulíc, mostov, parkov a ďalších verejných  priestranstiev  
      v hlavnom meste SR Bratislave, ktoré budú poskytnuté ako odporúčania mestským častiam   
      Bratislavy. Komisia bude pracovať pod vedením členky komisie a  námestníčky primátora p.  
      Ivety Plšekovej a členmi komisie budú pp. J. Šedivý, P. Nagyová-Džerengová, E. Húska, E.  
      Bolemant (resp. zástupca OZ Bratislavské rožky). Komisia môže byť doplnená o ďalších 



členov. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 11 Za: 11  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavn ého mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie: 
- predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

- pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 

� stotožňuje sa s pripomienkami Ing. Petra Kočvaru, zástupcu iniciatívy „Proti petardám“: 
- úplný zákaz používania pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 

Bratislavy bez výnimky, 
- vylúčiť zo zákazu kategóriu P1. 
  

� odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
-  návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schváliť s tým, že v § 2 všeobecne záväzného 
nariadenia bude vypustený text: „s výnimkou 31.decembra od 22:00 h do 1. 
januára do 2:00 h“  

- vylúčiť zo zákazu kategóriu P1. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

� Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ poveruje predsedníčku komisie 
predniesť návrh na vypustenie textu „s výnimkou 31.decembra od 22:00 h do 1. januára do 
2:00 h“ z § 2 všeobecne záväzného nariadenia na rokovaní mestského zastupiteľstva 
a vylúčenie zo zákazu kategóriu P1. 

K bodu 3  
Návrh na zriadenie mediálnej rady a na schválenie j ej štatútu 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ poveruje predsedníčku komisie iniciovať 
rozšírenie náplne komisie o pôsobnosti vo vzťahu k mediálnej rade. 
 
K bodu 4 
Rôzne 
V bode rôzne neboli predložené návrhy na prerokovan ie. 

 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v.r. 
     predsedníčka komisie  

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


