
Zápisnica 

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

formou videokonferencie Microsoft Teams  

dňa 09.03.2022  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, JUDr. Milan Vetrák, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Michal Brat, PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. 
Adam Berka, Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Alexej Tahy.  
Ospravedlnení:. Mgr. Peter Szalay, PhD. 
Prizvaní: Mgr. Michaela Peťovská, Ing. arch. Júlia Hanuliaková, Ing. Ivan Šajti, Mgr. Štefan 
Jurča.  
 

Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 

Schválený program:  

1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 2. februára 2022  
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

3. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO 
Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves   

4. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO 
Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo  

6. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická 
podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022  

7. Rôzne  
 
 

K bodu 1  

Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 2. februára 2022  

Po schválení programu a úvodných informáciách od predsedu komisie tajomníčka prítomných 
členov oboznámila o prevzatí a uskladnení historického plota. Následne bola požiadaná 
o zabezpečenie informácie ohľadom plnenia uznesenia komisie z predošlého zasadnutia 
súvisiaceho s požiadavkou zachovania umeleckých artefaktov z Istropolisu.  
 

 

K bodu 2  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

K bodu bola prizvaná Mgr. Michaela Peťovská, vedúca oddelenia vnútornej právnej podpory, 
ktorá komisii vo svojej prezentácii ozrejmila obsah predloženého materiálu a zmeny z neho 



vyplývajúce. V krátkej diskusii sa hovorilo o rozdiele medzi dotáciami a grantami, či 
o pripomienkovaní mestským kontrolórom.  
 
Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 3  

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO 

Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves  

K bodu bola prizvaná Ing. arch. Júlia Hanuliakova, riaditeľka ZOO Bratislava. Komisiu 
oboznámila s predloženým materiálom a súčasne s obdobným materiálom v ďalšom bode. 
Krátka diskusia sa venovala spôsobu vyhodnocovania obchodnej verejnej súťaže a cenovej 
dostupnosti produktov ponúkaných na základe jej výsledku.  
 

Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – 
prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 
2742/5, k. ú Karlova Ves.  
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 4  

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO 

Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves  

Bod bol prezentovaný súčasne s predošlým bodom programu riaditeľkou ZOO Bratislava.  
 
Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – 
prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, 
k. ú Karlova Ves.   
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

 



K bodu 5  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo  

Prizvaný Ing. Šajti komisiu stručne oboznámil s predloženým materiálom a skutočnosťou, že 
v pripomienkovom konaní neboli doručené žiadne pripomienky.  
 
Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie, že k 
predloženému materiálu neboli doručené žiadne pripomienky a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo.  
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 6  

Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická 

podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022 

K bodu bol prizvaný Mgr. Štefan Jurča, spracovateľ materiálu z oddelenia kultúry. Komisiu 
informoval o podmienkach výzvy, ktorá predchádzala vyhodnoteniu predložených žiadostí, 
uviedol podrobnosti súvisiace s výzvou i rozpočtom, hovoril o priebehu výberu 
a zosumarizoval navrhované subjekty a ich podujatia na podporu. Predseda komisie pozitívne 
ohodnotil proces výberu a vysokú úroveň kvality hodnotených projektov. Následná diskusia 
bola zameraná na tvorbu identity mesta strategickými podujatiami a otázkou podpory 
opakovaných projektov. V závere p. Jurča informoval o nepodporených projektoch.  
 
Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022.  
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 7  

Rôzne  

 

Vydrica  

V tomto bode komisia v krátkosti otvorila diskusiu ohľadom plnenia memoranda 
s developerom k projektu Vydrica a prijala nasledovné uznesenie.  
 

Uznesenie:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu 
o zabezpečenie informácie o plnení memoranda s developerom k projektu Vydrica na aprílové 
zasadnutie komisie.  



Hlasovanie:  

Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
V tomto bode bola už len otvorená krátka diskusia ohľadom zverejnenej idey premenovania 
Godrovej ulice a ďalších v mestskej časti Staré Mesto.  
 
V súvislosti s diskusiou o príprave aprílového zasadnutia bola tajomníčka požiadaná 
o zabezpečenie informácie ohľadom stavu pripravovaných depozitárov pre GMB a MMB.  
 
Po vyčerpaní  tém zasadnutia predseda komisie ukončil rokovanie.  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.      Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 19.03.2022  predseda komisie 


