
 

Zápisnica 
z rokovania na diaľku (per rollam) Komisie pre kultúru, médiá a ochranu 

kultúrneho dedičstva MsZ dňa 15.04.2020  
 
Predmet rokovania na diaľku (per rollam):  
 
1. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisie pre kultúru, médiá a ochranu 

kultúrneho dedičstva MsZ  
 

2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka  

 
3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí 
verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-
Staré Mesto  

 
4. Podpora vyhlásenia objektu Starej sladovne za NKP  

 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ z dôvodu pretrvávajúcich 
bezpečnostných opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom po prerokovaní predložených 
materiálov a hlasovaním na diaľku (per rollam) prijala nasledovné uznesenia:  

 
 

K bodu 1  
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisie pre kultúru, médiá a ochranu 
kultúrneho dedičstva MsZ  
Materiál bol predložený po dohode s predsedom komisie, z iniciatívy p. Igora Polakoviča. 
Navrhované zmeny sa týkajú ošetrenia spôsobu rokovania, kedy komisia z časových, či 
bezpečnostných alebo iných oprávnených dôvodov nemôže uskutočniť zasadnutie 
s fyzickou prítomnosťou. Do návrhu zmeny rokovacieho poriadku bol zároveň zapracovaný 
aktuálny názov komisie, schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.09.2019 uznesením 
č. 288/2019.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ schvaľuje predložený návrh 
na zmenu rokovacieho poriadku komisie.  
 
Hlasovanie per rollam:  
Zúčastnení hlasovania: 10  Za: 9    Proti: 0 Zdržal sa: 1  
 
Prezencia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia komisie kultúry, ochrany historických 
pamiatok a mediálnej komisie MsZ vyjadrili e-mailom k materiálu:  
           vyjadrenie        dátum 
Ing. Matej Vagač      za     15.04.2020  
Mgr. Michal Brat      za     15.04.2020  
Igor Polakovič      za     15.04.2020  
Ing. arch. Lucia Štasselová    za     16.04.2020  
Mgr. Alexej Tahy      za     16.04.2020  



 

Mgr. Viktor Blaha     za     16.04.2020  
Mgr. Peter Szalay, PhD.     za     16.04.2020  
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD. za    16.04.2020  
Mgr. art. Adam Berka     za     17.04.2020  
JUDr. Milan Vetrák          zdržal sa     18.04.2020  
 
 
K bodu 2  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-
Devínska Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka  
Komisia o  návrhu VZN opätovne hlasovala po predložení stanoviska Názvoslovnej komisie 
hlavného mesta SR Bratislavy a informácii o vyhodnotení pripomienkového konania 
k predloženému návrhu.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 
materiálu berie  na vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky 
a v súlade so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Devínska 
Nová Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka.  
 
Hlasovanie per rollam:  
Zúčastnení hlasovania: 10  Za: 10    Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
Prezencia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia komisie kultúry, ochrany historických 
pamiatok a mediálnej komisie MsZ vyjadrili e-mailom k materiálu:  
           vyjadrenie        dátum 
Ing. Matej Vagač      za     15.04.2020  
Mgr. Michal Brat      za     15.04.2020  
Igor Polakovič      za     15.04.2020  
Ing. arch. Lucia Štasselová    za     16.04.2020  
Mgr. Alexej Tahy      za     16.04.2020  
Mgr. Viktor Blaha     za     16.04.2020  
Mgr. Peter Szalay, PhD.     za     16.04.2020  
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD. za    16.04.2020  
Mgr. art. Adam Berka     za     17.04.2020  
JUDr. Milan Vetrák     za     18.04.2020  
 
 
K bodu 3  
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí 
verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-
Staré Mesto  
Komisia o  návrhu VZN opätovne hlasovala po predložení stanoviska Názvoslovnej komisie 
hlavného mesta SR Bratislavy a informácii o vyhodnotení pripomienkového konania 
k predloženému návrhu.  



 

Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie, že 
k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky a v súlade so stanoviskom 
Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých verejných priestranstiev 
a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských častiach Bratislava-
Ružinov a Bratislava-Staré Mesto.  
 
Hlasovanie per rollam:  
Zúčastnení hlasovania: 10  Za: 10    Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
Prezencia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia komisie kultúry, ochrany historických 
pamiatok a mediálnej komisie MsZ vyjadrili e-mailom k materiálu:  
           vyjadrenie        dátum 
Ing. Matej Vagač      za     15.04.2020  
Mgr. Michal Brat      za     15.04.2020  
Igor Polakovič      za     15.04.2020  
Ing. arch. Lucia Štasselová    za     16.04.2020  
Mgr. Alexej Tahy      za     16.04.2020  
Mgr. Viktor Blaha     za     16.04.2020  
Mgr. Peter Szalay, PhD.     za     16.04.2020  
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD. za    16.04.2020  
Mgr. art. Adam Berka     za     17.04.2020  
JUDr. Milan Vetrák     za     18.04.2020  
 
 
K bodu 4  
Podpora vyhlásenia objektu Starej sladovne za NKP  
Na návrh predsedu komisie bol členom komisie predložený Podnet na vyhlásenie objektu 
Starej sladovne v Bratislave za NKP, ktorý adresoval Klub ochrany technických pamiatok 
na Pamiatkový úrad SR. Možnostiam ochrany predmetného objektu sa komisia zaoberala 
na zasadnutí dňa 05.02.2020, kedy zvlášť prejavila záujem o ochranu Starej sladovne. 
Aktivitu v podobe predloženého podnetu komisia uvítala. Komisia zároveň podporuje 
všetky formy a snahy na záchranu predmetného objektu.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ podporuje návrh 
na vyhlásenie objektu Starej sladovne v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku. Pripája sa 
tak k podnetu, ktorý podalo na Pamiatkový úrad SR občianske združenie Klub ochrany 
technických pamiatok.  
 
Hlasovanie per rollam:  
Zúčastnení hlasovania: 10  Za: 9    Proti: 0 Zdržal sa: 1  
 
Prezencia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia komisie kultúry, ochrany historických 
pamiatok a mediálnej komisie MsZ vyjadrili e-mailom k materiálu:  
           vyjadrenie        dátum 
Ing. Matej Vagač      za     15.04.2020  
Mgr. Michal Brat      za     15.04.2020  
Igor Polakovič      za     15.04.2020  



 

Ing. arch. Lucia Štasselová    za     16.04.2020  
Mgr. Alexej Tahy      za     16.04.2020  
Mgr. Viktor Blaha     za     16.04.2020  
Mgr. Peter Szalay, PhD.     za     16.04.2020  
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD. za    16.04.2020  
Mgr. art. Adam Berka     za     17.04.2020  
JUDr. Milan Vetrák          zdržal sa     18.04.2020  
 

 
 
 
 

Ing. Matej Vagač, v. r. 
predseda komisie  

Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v.r.  
Bratislava 20.04.2020  
 


