
 

Z Á P I S N I C A  č. 6/2021 
 

zo spoločného rokovania komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 4. 6. 2021 o 10:00 hod.  

vo rokovacej miestnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,  
Sabinovská 16, Bratislava 

 
Členovia: Solga Oliver, predseda 

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

  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Adamec Igor 
Tajomník:  Formánková Katarína 
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Body rokovania komisie 
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh – Návrh na schválenie koncepčnej zmeny usporiadania areálu „Patrónka“, 
prebytočnosti majetku, predaja a nájmu nehnuteľností v k. ú. Karlova Ves, pre Cambridge 
International Communications s.r.o., a design factory, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v záujme vybudovania moderného sociálnokultúrno-vzdelávacieho centra 

 
3. Rôzne 

4. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Rokovanie komisie kultúry sa začalo o 10:00 hod. v priestoroch rokovacej sály Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja. Spoločné rokovanie komisií Zastupiteľstva BSK otvoril 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Zúčastnených privítal, následne ich 
oboznámil s procedurálnymi krokmi a programom zasadnutia.  
V úvode poslanci schválili program rokovania bez pripomienok v zmysle nasledovného zápisu.  
 
 
 
 
 



 

2. Body rokovania komisie 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh – Návrh na schválenie koncepčnej zmeny usporiadania areálu 
„Patrónka“, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu nehnuteľností v k. ú. Karlova Ves, pre 
Cambridge International Communications s.r.o., a design factory, o.z., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v záujme vybudovania moderného sociálnokultúrno-vzdelávacieho 
centra 

Počas prezentácie materiálu sa ku komisii pridali poslanec Buzáš a poslankyňa Aufrichtová. 
Počas diskusie k bodu č. 1 opustila rokovanie poslankyňa Rattajová. 

Materiál prezentovali:  

Ing. Patrícia Mešťan MA, riaditeľka Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 
Tomáš Liška MBA, referent útvaru riaditeľky 

Poslancom bol prezentovaný projekt. Po prezentácii materiálu zástupcami občianskeho 
združenia factory design. Menovaní sa jednotlivo vyjadrovali k víziám a zámerom projektu, jeho 
špecifickým cieľom, cieľovým skupinám či jednotlivým aktivitám a záväzkom voči tretím stranám. 
Diskutovala sa forma spolupráce, financovania a zmluvné vzťahy. Po prezentácii materiálu otvoril 
predseda BSK diskusiu. Počas diskusie reagovali na otázky poslancov E. Pavlík a R. Pinka 
z Úradu BSK.  

 
Uznesenie č. 1: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a po zapracovaní pripomienok poslancov ho 
odporúča prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie: 
prítomní:  8 (Solga O., Aufrichtová Z., Buzáš P., Farkašovská Ľ., Greksa M.,  

Machata M., Rattajová Z., Vidanová L.) 
za:   6 (Solga O., Aufrichtová Z., Farkašovská Ľ.,  Greksa M.,  

Machata M., Vidanová L.) 
proti:    0 
zdržal sa:  1 (Buzáš P.) 
nehlasoval:  1 (Rattajová Z.)  
 

3. Rôzne 
Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy do bodu Rôzne. 
 

4. Záver 
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja konštatoval, že program rokovania komisií sa 
naplnil. V čase 12:35 bolo spoločné rokovanie komisií ukončené. 
 

 
                                        
 Oliver Solga v. r. 
 predseda komisie kultúry 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Katarína Formánková 
Tajomníčka Komisie kultúry 


