Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
dňa 05.02.2020
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. art. Adam
Berka, Mgr. Viktor Blaha; Mgr. Alexej Tahy,
Ospravedlnení:; JUDr. Milan Vetrák, Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD.; Ing.
arch. Lucia Štasselová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Žofia Halmová, PhDr. Ivo Štassel, Ing. arch. Peter
Lényi, Ing. Arch. Juraj Šujan, Ing. arch. Marta Závodná, Ing. arch. Janka Ľuptáková
Miesto a čas rokovania: Nová radnica, Primaciálne nám. 1, m. č. 103, od 16:00 hod.
Schválený programu:
1. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 08.01.2020
2. Informácia o depozitároch
3. Informácia o vzťahu hlavného mesta SR Bratislavy k ochrane kultúrno-historickým
pamiatkam
4. Rôzne

K bodu 1
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 08.01.2020
Predseda komisie uvítal členov komisie i prizvaných a priamo prešiel k plneniu úloh
z predchádzajúceho zasadnutia dňa 08.01.2020 predstavením žiadaných informácií. Prvá sa
týkala problematiky tzv. čiernej stavby pod Mostom SNP, ktorú komisii prišiel ozrejmiť
Ing. arch. Juraj Šujan s Ing. arch. Petrom Lényim. Komisii deklarovali snahu hlavného mesta
o dohodu s majiteľom predmetného objektu, prezentovali súčasný stav problému a postoj
Povodia Dunaja i KPÚ. Komisiu taktiež informovali o možnom postupe vývoja sporu.
Prítomní sa v krátkej diskusii venovali otázke možnosti navrátenia stavby do pôvodného
stavu. Ing. arch. Šujan ukončil diskusiu vysvetlením plánovanej architektonickej súťaži,
z ktorej by mal vyjsť návrh odsúhlasený KPÚ i MÚOPom. Ak vo veci nastane posun, pán
Šujan a Lényi poskytnú komisii nové informácie.
Informáciu o postupe vo veci sprístupnenia čitárne u Červeného raka komisii sprostredkoval
predseda komisie, ktorý tlmočil aktuálne zistenia riaditeľa Mestskej knižnice p. Šebestu.
Informáciu krátko doplnil i prizvaný PhDr. Ivo Štassel. Z prezentovaného vyplynulo,
že zásahy na objektoch Michalská 22 – 26 z dôvodu havarijného stavu budú potrebné
vo väčšom rozsahu ako sa pôvodne očakávalo a teda sprístupnenie čitárne počas leta 2020
zrejme nebude možné. Komisia podané informácie zobrala na vedomie s tým, že naďalej trvá
na sprístupnení čitárne s ohľadom na varianty ďalších vstupov a nesúhlasí s nemožnosťou
využívania vlastného majetku.
V tomto bode sa komisia ďalej venovala návrhu realizácie Hrobu neznámeho vojaka,
ku ktorému bol prizvaný Ing. arch. Peter Lényi a PhDr. Ivo Štassel. Prezentácia návrhu
obsahovala možné riešenia realizácie pomníka, hodnoty predmetného územia, ktoré mesto má
ambíciu zachovať, i nedostatky. Z prezentovaného návrhu vzišla diskusia o kvalite
presádzaných stromov v parčíku plánovanom na realizáciu a miere definitívnosti určeného
miesta i spôsobe výberu lokality bez verejnej diskusie. PhDr. Štassel komisii ozrejmil

rozdelenie kompetencií pri realizácii pomníka i po nej, klasifikáciu pojmu „vojnový hrob“
i proces výberu lokality realizácie Hrobu neznámeho vojaka. V rámci diskusie predseda
komisie predstavil prítomným návrh na zmenu lokality realizácie pomníka v časti Sadu Janka
Kráľa.
K informáciám v tomto bode komisia prijala nasledovné stanoviská:
Stanovisko:
a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní
informácie ohľadom sprístupnenia čitárne odporúča riaditeľovi Mestskej knižnice
v Bratislave iniciovať výstavbu náhradného schodiska, umožňujúceho vstup do Letnej
čitárne U červeného raka v roku 2020, podaním podnetu na Krajský pamiatkový úrad
Bratislava. Okrem toho odporúča riaditeľovi MsK, aby s oddelením kultúry hľadali
možnosti finančného krytia výstavby schodiska.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní
informácie k návrhu realizácie Hrobu neznámeho vojaka a následnej diskusii naďalej
nesúhlasí s vybranou lokalitou na realizáciu pomníka a trvá na svojom uznesení zo dňa
08.01.2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2
Informácia o depozitároch
Komisiu k problematike zabezpečenia depozitárov pre MMB a GMB prišla informovať
Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry. Komisiu oboznámila
so súčasným stavom depozitárov a priestormi, ktoré sú na tento účel využívané a následne
o možnostiach riešenia, analýze trhu a vykonaných obhliadkach. Komisia ocenila predloženú
informáciu, pozitívne ohodnotila vypracovanú analýzu možností riešenia a podporila
dlhodobé uloženie zbierkových predmetov MMB a GMB v objektoch vo vlastníctve hlavného
mesta.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácie
plne podporuje variant zriadenia depozitárov pre MMB a GMB v priestoroch majetku
hlavného mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3
Informácia o vzťahu hlavného mesta SR Bratislavy k ochrane kultúrno-historickým
pamiatkam
Predmetný bod bol zameraný na vzťah a možnosti ochrany kultúrno-historických pamiatok
zo strany hlavného mesta. Komisia sa pri prerokovávaných informáciách zamerala na súčasný
stav a ochranu objektu Starej sladovne, veduty hlavného mesta v kontexte prestavby
Osobného prístavu, pamätihodností pri výstavbe Vydrice. Komisiu taktiež zaujímal stav

procesu vyhlásenia za NKP objektu budovy kaviarne Astória a schodiska na Rudnayovom
námestí.
Informáciu o súčasnom stave budovy Starej sladovne, ktorá je zapísaná v celomestskom
zozname pamätihodností prišla prezentovať Ing. arch. Marta Závodná. Komisiu v diskusii
zaujímal najmä aktuálny návrh územného plánu zóny a jeho prípadné zmeny.
Vo veci ochrany veduty hlavného mesta a plánovanej prestavby Osobného prístavu prišla
komisiu informovať Ing. arch. Janka Ľuptáková. Komisia bola v diskusii oboznámená
s aktuálnym stavom územného konania, stanoviskami Stavebného úradu MČ Staré Mesto
a vplyve projektu na územný plán.
K ďalším častiam bodu bol prizvaný PhDr. Ivo Štassel. V rámci diskusie o ochrane
pamätihodností pri výstavbe Vydrice komisiu zaujímalo vymedzenie pamiatkovo chránených
častí a proces pripomienkovania zabezpečenia chránených objektov vo vzťahu k stavebnému
konaniu.
Informáciu o procesnom stave vyhlásenia budovy bývalej kaviarne Astória za NKP komisii
písomne poskytlo oddelenie majetkových vzťahov magistrátu a p. Štassel ju doplnil
aktuálnymi zisteniami ohľadom pravdepodobného vývoja a budúcnosti budovy.
Na záver PhDr. Štassel komisiu oboznámil s aktuálnym stavom historického schodiska
vedúceho z Rudnayovho námestia k Dómu sv. Martina a deklaroval napísanie urgencie na
Pamiatkový úrad SR vo veci vyhlásenia za NKP.
Informácie prezentované v tomto bode komisia zobrala na vedomie a prijala stanoviská:
Stanovisko:
a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní
informácie a následnej diskusii odporúča primátorovi, aby pri rokovaní s investorom
projektu Vydrica apeloval na dôslednú ochranu zvyšku pamiatkových hodnôt a zelene
na území stavebného konania.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní
informácie a diskusii žiada primátora o doručenie zoznamu plánovaných investícií
vo verejných priestoroch v roku 2020.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4
Rôzne
V tomto bode predseda komisie ukončil zasadnutie bez ďalších prerokovávaných podnetov
a informácií.

Ing. Matej Vagač, v. r.
predseda komisie
Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
Bratislava 13.02.2020

