
Zápisnica 

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

formou videokonferencie Microsoft Teams  

dňa 13.04.2022  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, JUDr. Milan Vetrák, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. Adam Berka, Mgr. 
Viktor Blaha, Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Peter Szalay, PhD..  
Ospravedlnení:. Mgr. Michal Brat, PhD.; 
Prizvaní: Mgr. Katarína Trnovská, Ing. Ivan Šajti, Mgr. Anna Rišková, Ing. Petra 
Dzurovčinová, PhDr. Ivo Štassel, Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Lucia Trajterová, Ing. 
arch. Marta Závodná, Ing. arch. Beata Arvayová.  
 

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

Schválený a upravený program:  

1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 09.03.2022  
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača  
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača  
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory  
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
6. Koncepcia mestských inovácií  
7. Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
8. Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia výškového 

zónovania hlavného mesta SR Bratislavy  
9. Rôzne  

 
 

K bodu 1  

Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 09.03.2022  

V úvode bodu predseda komisie vysvetlil podrobnejšie požiadavku o informácie ohľadom 
odpočtu memoranda k projektu výstavby Vydrice, ktorá sa presunula do ďalšieho zasadnutia. 
Zároveň požiadal o informáciu ohľadom plnenia úloh, zadaných hlavným kontrolórom vo 
vzťahu k zmluve, na základe ktorej sa má vybudovať pri nábreží Dunaja mediatéka.  
V tomto bode sa pripojila i riaditeľka GMB, Mgr. Katarína Trnovská s informáciami 
o komunikácii s developerom projektu Vydrice a spoločnej participácii na príprave verejného 
priestranstva. Taktiež hovorila o komunikácii s developerom nového Istropolisu ohľadom 
možného preskladnenia výtvarných diel, ktoré sa nachádzali v objekte.  
 

 

K bodu 2  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača  



K bodu bol prizvaný Ing. Ivan Šajti, ktorý komisii vysvetlil dôvod navrhnutých názvov, 
prerokovanie v Názvoslovnej komisii hlavného mesta SR Bratislavy a následný postup procesu 
schvaľovania návrhu VZN.  
 
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 určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej 
časti  Bratislava-Rača. 
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-Rača  

Prezentovaný bod p. Šajtim priamo nadväzuje na predošlý s informáciou o pripomienkovom 
konaní.  
 

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-Rača 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-Rača. 
Hlasovanie:  

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 4  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti  Bratislava-Vajnory  
V prezentovanom bode p. Šajt komisii vysvetlil predložené návrhy na názvy a dôvod ich opravy 
i ďalší postup. Nasledovala diskusia o možnosti zrýchleného konania zverejnenia návrhu 
z dôvodu možnosti jeho prerokovania na aprílovom mestskom zastupiteľstve pred začatím 
volebného moratória. V takomto prípade bude potrebné zrealizovanie per rollam hlasovania 
obratom dňa 25.04.2022 po zverejnení a pripomienkovom konaní. Následne komisia prijala 
uvedené stanovisko a uznesenie.  
 
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 určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti 
 Bratislava-Vajnory. 
Hlasovanie:  

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 



Uznesenie:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča riaditeľovi 
magistrátu zabezpečiť urýchlenú procesnú prípravu a vyvesenie predmetného návrhu VZN 
z dôvodu blížiaceho sa moratória tak, aby návrh VZN mohlo prerokovať mestské zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí v apríli 2022.  
Hlasovanie:  

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 5  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
Obdobne ako v predošlom bode prizvaný p. Šajti odprezentoval navrhovaný názov s opisom 
lokality. Uvedené doplnil predseda komisie o sumár procesných krokov predchádzajúcich 
predloženiu materiálu. V diskusii o ďalšom postupe bol spracovateľ materiálu požiadaný 
navrhnutým uznesením o zrýchlenie procesu z dôvodu blížiaceho sa moratória tak, aby aj tento 
návrh mohol byť prerokovaný na najbližšom MsZ s tým, že dňa 25.04.2022 bude aj tento návrh 
zahrnutý do per rollam hlasovania.  
 
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 určení názvu verejného priestranstva v mestskej 
časti  Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie:  

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča riaditeľovi 
magistrátu zabezpečiť urýchlenú procesnú prípravu a vyvesenie predmetného návrhu VZN 
z dôvodu blížiaceho sa moratória tak, aby návrh VZN mohlo prerokovať mestské zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí v apríli 2022.  
Hlasovanie:  

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 6  

Koncepcia mestských inovácií  

K bodu bola prizvaná Ing. Petra Dzurovčinová, ktorá komisii predstavila predložený materiál.  
Následná diskusia sa týkala najmä prípravy nového webu hlavného mesta a nedostatočným 
funkciách na súčasnom webe ale aj o možnosti napojenia kultúrnych organizácií do aplikácie 
mestských inovácií.  
 
Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predloženú Koncepciu mestských inovácií ako koncepčný dokument 
zastrešujúci tému inovácií. 
 



Hlasovanie:  

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 7  

Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  

K bodu bol prizvaný riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok Bratislavy, PhDr. Ivo Štassel, 
ktorý komisii predstavil navrhované nové položky do zoznamu pamätihodností.  
V následnej diskusii komisia hovorila o možnostiach zachovania a forme prezentácii 
navrhovaných položiek (napr. šípky na domoch s protiatómovými krytmi) 
 

Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predloženú Aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy. 
Hlasovanie:  

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 

K bodu 8  

Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia 

výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy  

Predložený materiál prezentovali Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Lucia Trajterová, Ing. 
arch. Marta Závodná. Obsiahla diskusia bola zameraná na zohľadnenie poveternostných 
a meteorologických podmienok, spôsob a zmysel vypracovanej výškovej regulácie.  
 

Stanovisko:  

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informáciu o spracovanej Urbanistickej štúdii výškového 
zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, marec 2022, ktorá bude využitá ako 
územnoplánovací podklad pri spracovaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov a pri spracovaní nového 
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Hlasovanie:  

Prítomní: 7  Za: 1  Proti: 2   Zdržal sa: 4  
 

 

K bodu 9  

Rôzne  

V tomto bode neboli prerokované žiadne ďalšie návrhy.  
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.      Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 22.04.2022  predseda komisie 


