
 

Zápisnica 

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

kultúrneho dedičstva MsZ 25.04.2022  
 

 

Predmet rokovania na diaľku (per rollam):  

1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory  
2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti  Bratislava-Staré 

Mesto  

 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ z dôvodu ukončenia 
pripomienkového konania verejnosti, sa opätovne vyjadrila k predloženým návrhom na 
pomenovania formou rokovania na diaľku (per rollam) podľa dohody na zasadnutí komisie dňa 
13.04.2022 a prijala nasledovné stanoviská:  
 

 

K bodu 1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory   
Komisia o  návrhu hlasovala po predložení informácii o zverejnení návrhu a vyhodnotení 
pripomienkového konania.  

 

Stanovisko:  

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 názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory neboli 
doručené žiadne pripomienky a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory.   

 

Hlasovanie per rollam:  

Zúčastnení hlasovania: 9  Za: 9    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     25.04.2022  
Ing. arch. Lucia Štasselová     za     25.04.2022  
Igor Polakovič      za     25.04.2022  
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.  za    25.04.2022  
Mgr. art. Adam Berka     za     25.04.2022  
Mgr. Viktor Blaha     za     25.04.2022  
Mgr. Alexej Tahy      za     25.04.2022  
Mgr. Michal Brat      za     25.04.2022  
Mgr. Peter Szalay, PhD.     za     25.04.2022  
 

 



 

K bodu 2  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  

Komisia o  návrhu hlasovala po predložení informácii o zverejnení návrhu a vyhodnotení 
pripomienkového konania.  

 
Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ zo dňa 25.04.2022 berie na 
vedomie, že k predloženému Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej 
časti  Bratislava-Staré Mesto bola doručená jedna pripomienka, ktorej sa nevyhovelo a 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného 
priestranstva v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto.  
 
Hlasovanie per rollam:  

Zúčastnení hlasovania: 9  Za: 9    Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 

           vyjadrenie        dátum 

Ing. Matej Vagač      za     25.04.2022  
Ing. arch. Lucia Štasselová     za     25.04.2022  
Igor Polakovič      za     25.04.2022  
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.  za    25.04.2022  
Mgr. art. Adam Berka     za     25.04.2022  
Mgr. Viktor Blaha     za     25.04.2022  
Mgr. Alexej Tahy      za     25.04.2022  
Mgr. Michal Brat      za     25.04.2022  
Mgr. Peter Szalay, PhD.     za     25.04.2022  
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 25.04.2022       predseda komisie  


