
 
 

KOMISIA KULTÚRY ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
Bratislavský samosprávny kraj 

P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
 

P O Z V Á N K A 
 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
 
 dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja, 

ktoré sa uskutoční 

dňa 28. 5. 2019 o 9.00 hod. 
v priestoroch Divadla ARÉNA, Viedenská cesta 10, následne 

v zasadacej miestnosti č. 214 na 2. poschodí 
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,  

Sabinovská 16 v Bratislave 
 

 
PROGRAM  ZASADNUTIA 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Body rokovania komisie. 

 
1. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 

kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na 
štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

2. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Bratislavského samosprávneho 
kraja č..../2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými 
zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami 
Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a 
schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, 
Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
4. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018. 

 
5. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií 

z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019. 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH - Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2018. 

 
7. PRACOVNÝ NÁVRH - Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 

Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 29. 
03. – 14. 06. 2019. 

 
8. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 
24.06.2016 a č.100/2017 zo dňa 29.092017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo 
dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny 
spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál bývalej 
SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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9. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 
51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti Uznesenia 
Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 
účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych umení“, 
realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – Mobilizácia 
kreatívneho potenciálu v regiónoch. 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019. 

 
11. PRACOVNÝ NÁVRH - Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 vykonanej na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

 
12. PRACOVNÝ NÁVRH - Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade 

Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018. 
 

 
3. Rôzne 

 Možnosti podpory strategických podujatí v BSK (p. predsedníčka Z. Rattajová) 
4. Záver 

 
 

              Ing. Zuzana Rattajová 
          predseda komisie kultúry 

               v. r. 


