
                                                        Zápis č. 4/2017 

zo zasadania komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutočnilo 5.6.2017 od 17:00 hod. 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu                                        

Program:                                                                                                                                                                    

1. Otvorenie zasadania komisie kultúry                                                                                                                                                                  

2. Materiály do zastupiteľstva BSK                                                                                                                              

3. Informácia o investičných akciách a VO – kultúra a kultúrne zariadenia                                                                                                                            

4. Rôzne                                                                                                                                                                    

5. Záver                                                 

 

K bodu č. 1. 

Predseda komisie L. Snopko konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a následne otvoril 

zasadanie komisie. 

 

K bodu č. 2. 

Materiál č. 6:  Pracovný návrh – Správa o plnení stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 – 2020 za 

rok 2016 

Materiál  prezentovala B. Lukáčová, riaditeľka OSÚRaRP. K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                           

Uznesenie č. 4.1.:                                                                                                                                                      

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0      

 

Materiál č. 7: Pracovný návrh -  na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci 

Častá pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA 

Materiál  prezentovala M. Šopová, riaditeľka OSV. K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                   

Uznesenie č.  4.2.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0      



 

Materiál č. 8:  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK na 2. polrok 

2017 Materiál  prezentoval Š. Marušák, hlavný kontrolór BSK. K materiálu členovia komisie nemali 

žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                           

Uznesenie č. 4.3.:                                                                                                                                                      

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0      

 

Materiál č. 9:  Pracovný návrh Správa z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014-2020 za rok 

2016                                                                                                                                                                         

Materiál  prezentovala B. Lukáčová, riaditeľka OSÚRaRP .  K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy                                                                                                                                     

Uznesenie č. 4.4.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0      

 

Materiál č. 10: Pracovný návrh  Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu kultúry za rok 2016                                                                                                                                                      

Materiál prezentovala Z. Šajgalíková, riaditeľka OCRaK a Z. Ivašková, vedúca OKP.  K materiálu 

členovia komisie nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 4.5.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu 

BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0                                                                                           

 

Materiál č. 11: Pracovný návrh na zmenu a doplnenie Uznesenia Z BSK č. 47/2017 zo dňa 

12.5.2017 na základe dodatočnej požiadavky EIB                                                                                                                                                                         

Materiál prezentoval M. Múdry, riaditeľ OF a V. Bódiová, vedúca OR. K materiálu členovia komisie 

nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                           

Uznesenie č. 4.6.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   



 

Materiál č. 12.: Pracovný návrh na prenájom budovy internátu bývalej Strednej odbornej 

školy chemickej, Račianska 78, Bratislava, Nadácii Cvernovka ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa za účelom vybudovania Centra metropolitných inovácií                                                             

Materiál prezentovala Z. Šajgalíková, riaditeľka OCRaK,  Z. Ivašková, vedúca OKP a zástupcovia 

Nadácie Cvernovka.  K materiálu členovia komisie nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie 

návrhy.  Poslanec I Pomichal pre krátkosť času nemá materiál naštudovaný, preto  zahlasuje na inej 

komisii.                                                                                                                                    

Uznesenie č. 4.7.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  4,     za:  4,     proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Materiál č. 14.: Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s mestom 

Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa                                                                                                                                                      

Materiál prezentoval vedúci PO, M. Šaray. K materiálu členovia komisie nemali žiadne pripomienky, 

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 4.8.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 15: Pracovný návrh – na odpredaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k. ú. 

Vysoká pri Morave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.                                                                       

Materiál prezentoval vedúci PO, M. Šaray. K materiálu členovia komisie nemali žiadne pripomienky, 

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 4.9.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

                       

Materiál č. 16: Pracovný návrh – na odpredaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k. ú. 

Malé Leváre, ako prípad hodný osobitného zreteľa.                                                                                    

Materiál prezentoval vedúci PO, M. Šaray. K materiálu členovia komisie nemali žiadne pripomienky, 

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      



Uznesenie č. 4.10.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 17: Pracovný návrh – Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu cestovného ruchu za rok 2016.                                                                                    

Materiál prezentovala Z. Šajgalíková, riaditeľka OCRaK a A. Mikulová, vedúca OCR. K materiálu 

členovia komisie nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 4.11.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu 

BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 18: Pracovný návrh – na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA                                                                                    

Materiál  prezentovala M. Šopová, riaditeľka OSV. K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                           

Uznesenie č. 4.12.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 19: Informácia  Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej 

vody v BSK                                                                                                                                                            

Materiál  prezentovala J. Zlámalová, riaditeľka OÚP,GIS a ŽP. K materiálu členovia komisie nemali 

žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                           

Uznesenie č. 4.13.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

 

 



Materiál č. 20.: Pracovný návrh  Zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea 

Ferdiša Kostku v Stupave                                                                                                                                                            

Materiál  prezentovala Z. Šajgalíková, riaditeľka OCRaK a R. Šenkirik, vedúci OKI. K materiálu členovia 

komisie nemali žiadne pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                           

Uznesenie č. 4.14.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a schváliť vrátane návrhu kúpy predmetných nehnuteľností.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0                                                                                                                       

 

 

Materiál č. 21.: Pracovný návrh  Na majetko-právne vysporiadanie pozemkov vo Vajnoroch 

v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. V Bratislave                                                                                                                                                             

Uznesenie č. 4.15.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál navrhuje stiahnuť z programu rokovania 

Zastupiteľstva BSK a dopracovať.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0             

     

 

K bodu č. 3 

Informácia o investičných akciách a VO – kultúra a kultúrne zariadenia                                                                                                                                                  

Komisiu informovali V. Pokojný, vedúci OVO:                                                                                                                     

-  rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla: BSK stále nedostal rozhodnutie o výsledku 

konania vo veci odvolania proti zrušeniu súťaže. Úrad BSK má pripravené podklady pre vyhlásenie 

novej súťaže.                                                                                                                                                               

- priestory pre budúce pôsobenie Divadla LUDUS: Úrad BSK pripravuje štúdiu realizovateľnosti                                                                 

- rekonštrukcia Divadla Aréna:  Vysúťažený projektant pracuje na PD, BSK zrušil súťaž na dodávku 

nezabudovateľnej technológie, bude vytvorená nová pracovná skupina a nový výrobný výbor.                         

- Synagóga v Senci: Rada ÚVO vyhovela odvolaniu BSK proti námietkam Euro Building a.s., ÚVO však 

začal konať z vlastného podnetu.                                                                                                                                              

Uznesenie č. 4.16.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry navrhuje vedeniu Úradu BSK obnoviť činnosť  pracovnej skupiny/výrobného výboru 

pre rekonštrukciu Divadla Aréna,  menovať do pracovnej skupiny/výrobného výboru zástupcov 

delegovaných Divadlom Aréna a ako zástupcu komisie kultúry L. Snopka.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  5,     za:  5,     proti: 0,     zdržal sa: 0                

 



K bodu č. 4 

Členovia komisie sa dohodli, že diskusiu o zamýšľanej zmene volebných obvodov budú viesť po 

predložení relevantných podkladov mimo komisie kultúry. 

  

K bodu č. 5 

O 18:30 hod. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie kultúry. 

 

Zapísal:  Rastislav Šenkirik, 5.6.2017                                Schválil:    Ladislav Snopko                                                                

tajomník komisie kultúry                                                                 predseda komisie kultúry 


