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

MsZ dňa 05.06.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD.; Ing. arch. Lucia 
Štasselová, JUDr. Milan Vetrák, PhD.; Mgr. art. Adam Berka, Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Peter Szalay, PhD.  
Ospravedlnená: Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD. 
Prizvaní: Mgr. Juraj Šebesta, PhD., Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. Ivan Šajti, Ing. arch. Ingrid 
Konrad, PhDr. Ivo Štassel, PhDr. Michal Duchoň, PhD., Rastislav Tešovič, Dárius Krajčír, 
Beata Janatová, Bc. Mária Bátorová, Silvia Postošová,  
 
Miesto a čas rokovania: Mestská knižnica v Bratislave (MKB), Kapucínska 1, od 16:00 hod.  
 
Schválený programu:  
1. Prehliadka priestorov a prezentácia činnosti Mestskej knižnice v Bratislave   
2. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia 09.05.2019  
3. Informácia o prijatom uznesení MsZ dňa 30.05.2019 k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene 
názvu ulice v MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava–Podunajské Biskupice a 
Bratislava–Devínska Nová Ves  

4. Informácia o činnosti Archívu mesta Bratislavy 
5. Projekt revitalizácie Komenského námestia 
6. Informácia o príprave koncepcie exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného 

mesta SR Bratislavy  
7. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Prehliadka priestorov a prezentácia činnosti Mestskej knižnice v Bratislave 
Riaditeľ MKB Mgr. J. Šebesta, PhD. spolu s odbornými pracovníkmi previedol členov 
komisie priestormi MKB. V rámci prehliadky priestorov si členovia komisie mohli prezrieť 
najmä priestory na Kapucínskej ulici, napr. galériu Artotéku a priestory v úseku literatúry pre 
deti a mládež, nasledovala krátka prezentácia o činnosti, fungovaní, aktivitách a aktuálnych 
problémoch v MKB. Pán Šebesta sa zaviazal, že poskytne členom komisie stanovisko/ 
analýzu ohľadom problematiky zapožičiavania audio kníh a taktiež informácie ohľadom 
rokovaní s Tera trade. Pán Tahy navrhol, že vypracuje rešerš zo zákona o ochrane 
pamiatkového fondu na tému vyvlastnenia nehnuteľností.  
Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ odporúča 
riaditeľovi magistrátu konzultovať a pripraviť možnosti riešenia ohľadom objektov na 
Michalskej 22 – 26 v súčinnosti s MÚOPom. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10  Za: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
  



K bodu 2  
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia 09.05.2019  
Predseda komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ 
krátko zhrnul závery zo zasadnutia komisie zo dňa 09.05.2019 a oboznámil členov komisie 
s výsledkom hlasovania per rollam ohľadom vyhlásenia komisie k projektu Vydrice a zároveň 
im poďakoval za jeho podporenie.  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ dňa 23.05.2019 
hlasovaním per rollam schválila vyhlásenie komisie k projektu Vydrice (výsledok hlasovania: 
Za 10; Proti: 0; Zdržal sa: 1). Na základe tohto hlasovania, ktoré malo porovnateľný výsledok 
i v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ 
predseda komisie M. Vagač navrhol prijatie uznesenia MsZ na zasadnutí dňa 30.05.2019 
v bode rôzne.  
V súvislosti s projektom Vydrice p. Brat informoval členov komisie o rokovaní s OZ 
Kempelenopolis a predstaviteľmi projektu Vydrice a prehlásil, že sa pokúsi iniciovať 
stretnutie s riaditeľom Múzea kultúry karpatských Nemcov za účasti spomenutých subjektov. 
Pán Tahy nadviazal informáciou o rokovaní s Lukronom ohľadom zachovania Kempelenovho 
vodovodu.  
Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ berie na vedomie 
Predložené informácie. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10  Za: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

K bodu 3  
Informácia o prijatom uznesení MsZ dňa 30.05.2019 k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o 
zmene názvu ulice v MČ Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava–Podunajské 
Biskupice a Bratislava–Devínska Nová Ves 
K predkladanej informácii boli na návrh predsedu komisie prizvaní: Ing. Ivan Šajti, Bc. Mária 
Bátorová, starosta MČ Devínska Nová Ves Dárius Krajčír, poslanec MsZ Rastislav Tešovič a  
Beata Janatová.  
Predseda komisie uviedol predkladanú informáciu a oboznámil členov komisie s priebehom 
diskusie MsZ dňa 30.05.2019 ohľadom návrhu VZN. Ing. Šajti následne predložil komisii 
materiál s dvomi návrhmi VZN, ktoré budú zverejnené na pripomienkovanie verejnosti dňa 
06.06.2019 a zároveň požiadal komisiu o hlasovanie per rollam k predloženým návrhom VZN 
po ukončení pripomienkového konania, t.j. 16.06.2019. Rokovanie pokračovalo diskusiou 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so 
zástupcami MČ Devínska Nová Ves - p. starostom Krajčírom, p. Tešovičom a p. Janotovou 
ohľadom iniciatívy pomenovania ulice po Antonovi Srholcovi. Po diskusii a predložených 
materiáloch komisia prijala nasledovné uznesenie.  
Uznesenie:  

a) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy neschváliť Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  



Hlasovanie:  
Prítomní: 10   Za: 0    Proti: 8 Zdržal sa: 2 (Polakovič, Vetrák)   
  

b) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Záhorská 
Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Lamač. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10   Za: 10    Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 

 
K bodu 4  
Informácia o činnosti Archívu mesta Bratislavy  
K bodu bol prizvaný vedúci referátu Archív mesta Bratislavy PhDr. Michal Duchoň, PhD., 
ktorý komisiu informoval o histórii mestského archívu, jeho vývojom a súčasným zaradením 
v organizačnej štruktúre magistrátu a aktuálnymi dlhodobými priestorovými problémami. 
Komisia bola oboznámená s nevyhovujúcimi súčasnými podmienkami uskladňovania svojho 
fondu a problémami s umiestnením časti dokumentov (4 km), ktoré sa ešte nachádzajú 
v Slovenskom národnom archíve.  
Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ odporúča 
primátorovi a riaditeľovi magistrátu, aby venoval Archívu mesta Bratislavy zvýšenú 
pozornosť.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9   Za: 9    Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 5  
Projekt revitalizácie Komenského námestia – informácia   
Informáciu s genézou návrhu projektu dočasnej terasy na Komenského nám. prezentovala 
hlavná architektka Ingrid Konrad. Po prezentácii nasledovala diskusia o možnom postupe pri 
riešení projektu, v rámci diskusie komisia vyjadrila znepokojenie so súčasným stavom 
Komenského nám a prijala nasledovné uznesenie. 
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní  
odporúča primátorovi navrhnúť dočasné riešenie Komenského námestia prostredníctvom 
architektonickej súťaže. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 6  
Informácia o príprave koncepcie exteriérových sedení v pamiatkových územiach 
hlavného mesta SR Bratislavy 
Informáciu príprave koncepcie odprezentoval PhDr. Ivo Štassel. Po diskusii komisia prijala 
nasledovné uznesenie.  



Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť pripravovanú 
koncepciu exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR Bratislavy.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
K bodu 7  
Rôzne 
Predseda komisie vzhľadom na náročnosť programu uzavrel zasadnutie bez prerokovávania 
materiálov v tomto bode.  
 

 

 

 

 

Ing. Matej Vagač  
predseda komisie  

 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová  
Bratislava 07.06.2019 


