
Zápisnica 
z online zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ 

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 24.11.2021  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Alexej Tahy, 
Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Michal Brat, Mgr. art. Adam Berka; JUDr. Milan Vetrák  
Ospravedlnení: PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD., Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; 
Mgr. Viktor Blaha,  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Ctibor Košťál, Ing. Alexander Dobiaš, Lucia 
Behuliaková, Ing. Agnesa Jurková, Ing. Janka Bargerová, Ing. Marián Miškanin, PhD., 
Mgr. Tomáš Malec, PhD., Ing. Ivan Šajti, PhDr. Ivo Štassel  
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený a upravený program:  
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce  
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024  
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zmene názvu ulice 

v MČ Bratislava-Čunovo  
5. Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie 

nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19  
6. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 03.11.2021  
7. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce  
Z časových dôvodov bol predradený tento bod, ku ktorému bol prizvaný spracovateľ Ing. Ivan 
Šajti. V úvode bola komisia spracovateľom informovaná o zverejnení materiálu 
a pripomienkovom konaní. V diskusii sa komisia opätovne venovala gramatickej forme 
navrhovaného názvu, na základe čoho predseda komisie rozdelil hlasovanie o stanovisku na 
dve časti.  
 
Stanovisko:  

a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie, že 
k predloženému Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce neboli doručené žiadne pripomienky  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ v súlade 
s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy, odporúča mestskému 



zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutého námestia v 
mestskej časti Bratislava-Jarovce.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 2  Proti: 3   Zdržal sa: 2  

 Stanovisko neprijaté.  
 
 
K bodu 2  
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024  
Predložený návrh komisii uviedol riaditeľ magistrátu Mgr. Ctibor Košťál a ďalej prezentoval 
riaditeľ sekcie financií Ing. Alexander Dobiaš. V rámci tohto bodu bola komisia oboznámená 
s vplyvom pandémie Covid-19 na rozpočet a investície hlavného mesta i kapitálové výdavky. 
Zazneli informácie o financovaní výstavby depozitárov pre GMB a MMB či pláne navýšenia 
rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy. V diskusii sa hovorilo o investíciách do projektu Domu 
hudby na ZUŠ Panenská, výskumu Vodnej veže, možnosti financovania projektu Deti pre 
Bratislavu a príspevku hlavného mesta do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu/ BTB.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 
2022 - 2024.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 3  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
K bodu prizvaný Ing. Šajti komisiu stručne informoval o zverejnení materiálu a výsledku 
pripomienkového konania.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ, berie na vedomie, že 
k predloženému materiálu neboli doručené žiadne pripomienky a v súlade s Názvoslovnou 
komisiou hlavného mesta SR Bratislavy, odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská 
Bystrica.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 4  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zmene názvu 
ulice v MČ Bratislava-Čunovo  



Prizvaný Ing. Šajti vysvetlil predloženie a obsah materiálu, ktorý riešil zmenu pomenovania 
ulice s duplicitným pomenovaním.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 5  
Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie 
nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19  
K bodu bol prizvaný spracovateľ materiálu, riaditeľ MÚOPu PhDr. Iovo Štassel, ktorý komisiu 
oboznámil s dôvodmi predloženia materiálu a jeho obsahu. V následnej diskusii sa komisia 
zaujímala najmä o situáciu v predmetnej prevádzke.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov 
na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 6  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 03.11.2021  
V tomto bode komisia zobrala na vedomie stručnú informáciu ohľadom stavu balustrádového 
múrika a taktiež informáciu ohľadom exteriérovej výstavy v Kunsthalle Bratislava, ktorá je 
vytvorená z jeho častí.  
 
 
K bodu 7  
Rôzne 
V tomto bode JUDr. Vetrák informoval komisiu o príprave projektu vytvorenia sanktulária 
v Starom Háji.  
 
Pred záverom zasadnutia predseda komisie upozornil na posledné plánované zasadnutie v roku 
2021 (01.12.), na ktoré bude pozvánka s návrhom programu z  časových dôvodov doručovaná 
s miernym oneskorením.  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.      Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 29.11.2021  predseda komisie 


