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

MsZ zo dňa 10.04.2019 
 

Prítomní: Ing. Matej Vagač, Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Michal Brat, PhD., JUDr. Milan 
Vetrák, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Alex Tahy, Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Peter Szalay, 
PhD., Igor Polakovič 

Ospravedlnení:  Ing. arch. Lucia Štasselová, , Mgr. art Mgr. Barbora Morongová 

Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Ivo Štassel, Mgr. Eduard Donauer,  Ing. Ivan Šajti, 
Pavlína Galbavá 

Schválený program: 

1. Prehliadka priestorov Múzea mesta Bratislavy 
2. Kontrola úloh  zo zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 20.03.2019 
3. Predstavenie sa Mgr. Zuzany Ivaškovej, poverenej vedením oddelenia 
4. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti 

nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici č. 19 v Bratislave na dobu neurčitú 
spoločnosti Galeria BK, a.s. so sídlom v Bratislave 

5. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  
Bratislava -Záhorská Bystrica, Bratislava – Podunajské Biskupice a Bratislava – 
Devínska Nová Ves 

6. Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2021 -2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 
2030) 

7. Náplň činnosti komisie 
8. Pravidlá exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR Bratislavy 
9.  Rôzne 

 

K bodu 1 

Prehliadka priestorov Múzea mesta Bratislavy 

Členovia komisie  sa zúčastnili  prehliadky priestorov Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici. 
V rámci prehliadky si za prítomnosti riaditeľa PhDr. Petra Hyrossa  a odborných pracovníkov 
múzea pozreli najmä priestory  muzeálnej knižnice a študijného  depozitára. 

K bodu 2 

Kontrola úloh  zo zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 20.03.2019 

Predseda komisie v rámci kontroly úloh zo zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 20.03.2019  
informoval, že  zmena názvu komisie bude  predložená na rokovanie a schválenie Mestským  
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy spolu s náplňou činnosti komisie na májové 
zasadnutie. Nový názov komisie bude: Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva. 



K bodu 3 

Predstavenie sa Mgr. Zuzany Ivaškovej, poverenej vedením oddelenia 

Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy oboznámila členov komisie so svojou víziou a prioritami oddelenia pod jej vedením. 
Medzi hlavné priority patrí prepracovanie grantovej schémy Ars Bratislavensis a zvýšenie 
prostriedkov v rozpočte na grantovú podporu kultúry a to už aj v tomto roku  zmenou rozpočtu., 
podpora činnosti príspevkových organizácií, práca na tvorbe koncepčných a strategických 
materiálov, najmä práca na novom PHSR, časti kultúra a kultúrne dedičstvo. 

K bodu 4  

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podbránia a časti 
nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici č. 19 v Bratislave na dobu neurčitú spoločnosti 
Galeria BK, a.s. so sídlom v Bratislave 

Galéria mesta Bratislavy predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 
Bratislavy návrh na prenájom podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca doterajšiemu 
nájomcovi spoločnosti Galeria BK, a.s., ktorému končí zmluva o nájme,  ako prípad osobitného 
zreteľa z dôvodov, že nájomca aj doteraz poskytoval Galérii mesta Bratislavy benefity nad 
rámec zmluvy o nájme a GMB má s týmto nájomcom pozitívne skúsenosti. V diskusii odznel 
návrh doplniť do  textu zmluvy v článku 4 ods. 7 slová „starostlivosť o mestskú zeleň“ 
a odporučenie uzatvoriť s  budúcim nájomcom dohodu o spolupráci, kde budú špecifikované 
benefity zo strany nájomcu nad rámec zmluvy o nájme. 

Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu: 

- odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený 
materiál  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
podbránia a časti nádvoria Pálffyho paláca na Panskej ulici 19 v Bratislave na dobu 
neurčitú, spoločnosti Galeria BK, a.s., so sídlom v Bratislave, 

- odporúča  Galérii mesta Bratislavy uzatvoriť s nájomcom zmluvu  o spolupráci, kde sa 
zohľadnia benefity zo strany nájomcu  nad rámec podpísanej zmluvy o nájme. 

 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za:   8 Proti:   0    Zdržal sa: 0 
 

K bodu 5 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  Bratislava -
Záhorská Bystrica, Bratislava – Podunajské Biskupice a  Bratislava – Devínska Nová Ves 

 Všeobecne záväzné nariadenie uviedli za spracovateľov  Ing. Ivan Šajti a Paulína Galbavá 
z oddelenia vnútornej správy magistrátu. V diskusii k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia odzneli  zo strany členov komisie výhrady  k pomenovaniu ulice v MČ 



Devínska Nová Ves po Antonovi Srholcovi z dôvodov, že osobnosť A. Srholca je tak 
významná, že si vyžaduje pomenovať  po ňom  verejný priestor zodpovedajúci jeho významu .  

Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 

- schváliť: všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských 
častiach  Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava – Podunajské Biskupice okrem 
pomenovania ulice v mestskej časti Devínska Nová Ves,  

- neodporúča schváliť pomenovanie ulice Antona Srholca v navrhovanej časti Devínskej 
Novej Vsi, 

- odporúča pomenovať po Antonovi Srholcovi  ulicu, alebo námestie 
v reprezentatívnejšej lokalite.  

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti:      0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6  
Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2021 -2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030) 
 

Materiál uviedol  za spracovateľov Mgr.  Eduard Donauer, ktorý prezentoval navrhovaný 
spôsob a postup spracovania PHSR, uviedol tiež, že  PHSR (Metropolitný plán 2030)  bude 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy spracovávať vlastnými kapacitami.  

Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Zámer 
spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 
roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný plán Bratislava 2030). 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za:  8  Proti:  0     Zdržal sa: 0 
 

K bodu 7 

Náplň činnosti komisie 

K doplnenému návrhu  náplne činnosti komisie neboli zo strany členov komisie vznesené 
žiadne námietky a pripomienky. 

Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ schvaľuje náplň 
činnosti a komisie a zmenu názvu  komisie na Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva 
  



 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za:  8  Proti:  0     Zdržal sa: 0 
 

K bodu 8 

Pravidlá exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR Bratislavy 

Pravidlá exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR Bratislavy 
prezentoval riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 

Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ: 

- berie na vedomie prezentované Pravidlá exteriérových sedení v pamiatkových 
územiach hlavného mesta SR Bratislavy,  

- žiada vytvoriť  pracovnú skupinu odborníkov na spracovanie materiálu Koncepcia 
exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR Bratislavy pod 
vedením Mestského  ústavu ochrany pamiatok, 

- žiada predložiť na zasadnutie komisie  09.05.2019 materiál týkajúci sa prípravy 
koncepcie. 
 

Hlasovanie  

Prítomní:  8 Za:  7 Proti:  0     Zdržal sa: 1 
 

K bodu 9 

Rôzne 

V bode rôzne diskutovali členovia komisie o nejasnej budúcnosti  Istropolisu. Členovia komisia 
vyjadrili požiadavku prizvať na budúce zasadnutie komisie hlavnú architektku  k problematike 
Istropolisu  a zóny Dunajská. 

 

 

 

    Ing. Matej Vagač, v. r.                                                                                                               
    predseda komisie 

 

Zapísala: 

PhDr. Žofia Halmová, v. r.  

 

 


