
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie 

MsZ dňa 13.02.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Michal Brat, PhD., JUDr. Milan 
Vetrák, PhD. Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, 
PhD., Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Peter Szalay, PhD.  
Ospravedlnený: Mgr. art. Adam Berka 
 
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 103 Nová 
radnica, od 16:00 hod.  
 
Schválený programu:  

1. Predstavenie nových členov komisie z radov občanov  
2. Plnenie úloh zo zasadnutia komisie dňa 16.01.2019  
3. Doplnenie rokovacieho poriadku komisie  
4. Náplň činnosti komisie v mediálnej oblasti  
5. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Predstavenie nových členov komisie z radov občanov  
Predseda komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ otvoril 
zasadnutie komisie a požiadal všetkých členov o krátke predstavenie sa. Každý prítomný člen 
komisie sa krátko uviedol a ozrejmil svoje pôsobenie v oblasti kultúry.  
 
K bodu 2  
Plnenie úloh zo zasadnutia komisie dňa 16.01.2019  
Predseda komisie krátko zosumarizoval zápis zo zasadnutia komisie kultúry, ochrany 
historických pamiatok a mediálnej komisie z 16.01.2019 a úlohy ktoré zo zasadnutia vyvstali. 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie považuje úlohy za 
splnené, pričom sa otvorila krátka diskusia o správnosti a vecnej príslušnosti pomenovania 
komisie.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ navrhuje zmenu 
názvu. Komisie na „Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy“.  
Komisia poveruje predsedu, aby tento návrh predniesol na najbližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva ako návrh uznesenia MsZ.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
  



K bodu 3  
Doplnenie rokovacieho poriadku komisie  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ schvaľuje doplnenie 
rokovacieho poriadku komisie v čl. 8 o odstavec 5 s textom: V prípade, ak uznesenie, resp. 
stanovisko komisie je potrebné zabezpečiť bez zbytočného odkladu, predseda môže 
rozhodnúť o elektronickom hlasovaní per rollam.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
K bodu 4  
Náplň činnosti komisie v mediálnej oblasti  
Podpredseda komisie p. Vetrák krátko zhrnul pôsobnosť komisie a jej náplň činnosti 
v mediálnej oblasti, zároveň si zobral za úlohu realizáciu prieskumu mediálnych výstupov 
hlavného mesta SR Bratislavy, jeho rozpočtových, príspevkových a obchodných spoločností. 
Výsledky prieskumu predloží komisii do pol roka.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ schvaľuje náplň 
činnosti komisie v mediálnej oblasti.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5  
Rôzne  

a) Podnet na prešetrenie/ zrušenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnej činnosti z 19.11.2018 – Modernizácia budovy osobného prístavu na 
Fajnorovom nábr. Č.2  
Materiál bol zaradený na podnet predsedu komisie Ing. Mateja Vagača, ktorý členov 
komisie krátko uviedol problému.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ považuje 
nábrežnú panorámu za mimoriadne hodnotnú a významnú, preto žiada primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby prešetril a zmenil, resp. zrušil záväzné stanovisko hl. 
mesta k investičnej činnosti z 19.11.2018 – Modernizácia budovy osobného prístavu na 
Fajnorovom nábr. č. 2pod značkou MAGS OUIC 47909/18-360297.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 

b) Presunutie nasledujúceho rokovania komisie na iný termín  
Predseda komisie predniesol návrh zmeny termínu najbližšieho zasadnutia komisie z 6. 
marca na iný termín, nakoľko na nasledujúcom zasadnutí komisie je tesne pred 
zasadnutím MsZ plánovaný rozsiahlejší program rokovania komisie kultúry, ochrany 
historických pamiatok a mediálnej komisie.  

  



Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ súhlasí so 
zmenou termínu marcového zasadnutia komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 10  Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
Tajomníčka komisie obratom preverí možnosť presunutia zasadnutia komisie na 
13.03.2019 a následne bude kontaktovať predsedu komisie ohľadom termínu 
a programu marcového zasadnutia komisie.  

 
 
 
 Ing. Matej Vagač, v. r.  
 predseda komisie  
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v.r.  
Bratislava 18.02.2019 


