
 

Z Á P I S N I C A  č. 22/2021 
 

zo zasadnutia Komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 18. 5. 2021 o 10:00 hod.  

v zasadacej miestnosti č. 214 na II. poschodí Úradu BSK 

 
Členovia:  Solga Oliver  

Adamec Igor 
Aufrichtová Zuzana  
Buzáš Peter 
Greksa Marián 
Farkašovská Ľudmila 
Machata Marek 
Zuzana Rattajová 
Vidanová Lucia 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Zuzana Rattajová, Zuzana Aufrichtová, Peter Buzáš, Marek Machata, 

Ľudmila Farkašovská 
Tajomník:            Katarína Formánková  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Body rokovania komisie 
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2021. 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh – Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 
2020. 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. ...../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2021 zo dňa 29. 03. 2021. 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh – Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Svätý Jur v súvislosti s 
nadobudnutím vlastníctva budovy národnej kultúrnej pamiatky synagógy. 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh – Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. III/1059 v k. ú. Chorvátsky 
Grob pre stavebníka IPON SK, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 



 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh – Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja a odpočet vybraných aktivít oddelenia kultúry za rok 
2020. 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh – 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. 2021 – 11. 06. 2021. 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh – Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2021 - 2027 (s výhľadom do roku 2030)”. 

3. Rôzne 

4. Záver 

 
Rokovanie Komisie kultúry sa začalo o 10:00 hod. v priestoroch úradu BSK.  

Predseda komisie O. Solga privítal zúčastnených a konštatoval, že komisia nie je 
uznášaniaschopná, nakoľko svoju účasť na zasadnutí ospravedlnilo 5 poslancov z celkového počtu 
9 členov komisie kultúry. Program zasadnutia komisie bol poslancom doručený v pozvánke.  

 
V rámci voľnej diskusie prítomných členov a zástupcov Úradu BSK bol prerokovávaný bod 

č. 6 „Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja a odpočet vybraných aktivít oddelenia kultúry za rok 2020.“. Prítomní 
poslanci sa zhodli na odporúčaní prerokovať materiál na Zastupiteľstve.  

V diskusii sa poslanci zaujímali o aktuálny stav rekonštrukcie Divadla Aréna 
a Bratislavského bábkového divadla, rovnako ako rekonštrukcie Malokarpatského múzea či 
Synagógy Senec. Diskusiu viedli aj k téme budúceho nastavenia Výzvy BRDS pre oblasť kultúry. 
Vo veci Divadla Ludus zúčastnení poslanci žiadajú Divadlo Ludus o predloženie plánu výjazdových 
predstavení a vzdelávacej činnosti na župných školách od septembra 2021 do konca divadelnej 
sezóny v celom regióne Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Predseda Komisie kultúry Oliver Solga poďakoval zúčastneným. V čase 11:45 bolo zasadnutie 
Komisie kultúry ukončené. 
 
  
 
 
                                       
 Mgr. Oliver Solga v. r. 
 predseda Komisie kultúry 
 
 
Zapísala: 
Katarína Formánková 
tajomníčka komisie kultúry 
 


