
                                                        Zápis č. 5/2017 

zo zasadania komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutočnilo 11.9.2017 od 16:00 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. 2: Pracovný návrh –  Monitorovacia správa programového rozpočtu BSK 

k 30.6.2017 

Materiál  prezentoval riaditeľ OF Ú BSK M. Múdry.                                                                                                                           

Uznesenie č. 5.1.:                                                                                                                                                      

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. 3: Pracovný návrh -  Aktualizácia investičného plánu BSK a možnosti jeho 

financovania 

Materiál  prezentovali riaditeľ OF Ú BSK M. Múdry a riaditeľ OIČSMaVO J. Chynoranský.                                                                                                                                   

Uznesenie č.  5.2.:                                                                                                                                                   .   

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. 6:  Pracovný návrh na zmenu uznesenia Z BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a na schválenie vstupu BSK do projektu „Kreatívne centrum 

Bratislava“ v rámci integrovaného operačného programu 2014 – 2020                                                

Materiál  prezentovali riaditeľka OSÚRaRP B. Lukáčová a riaditeľka OCRaK Z. Šajgalíková.                                                                                                                           

Uznesenie č. 5.3.:                                                                                                                                                      

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.7:  Pracovný návrh – BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA DOTAČNÁ SCHÉMA Výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 podľa VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu BSK                                                                                                                                                                         

Materiál  prezentovali riaditeľka OCRaK Z. Šajgalíková, riaditeľka OSÚRaRP B. Lukáčová, vedúca OKP 

Z. Ivašková a referentka OMaŠ J. Dúbravková.                                                                                                                                     

Uznesenie č. 5.4.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0      

 

Materiál č. 8.: Pracovný návrh – Návrh komplexného riešenia budúcej prevádzky Divadla 

a Školy LUDUS                                                                                                                                                      

Materiál prezentovala poslankyňa T. Mikušová. V diskusii poslanec I. Pomichal upozornil na 

ekonomický zreteľ a skutočnosť, že investícia do stavby vlastného objektu na Patrónke by bola 

efektívnejšia.  Pani poslankyňa Mikušová upozornila na neodkladnú potrebu riešenia a vyslovila 

obavu, že stavebné úpravy objektov na Patrónke by trvali veľmi dlho. Po diskusii komisia kultúry 

prijala nasledovné uznesenie:                                                                                                                                      

Uznesenie č. 5.5.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predloženého materiálu                                                                                     

a) navrhuje materiál doplniť o časť uznesenia, v ktorom berie na vedomie riešenie dočasného 

pôsobenia Divadla LUDUS po ukončení podnájmu BSK v priestoroch Tower Stage, s.r.o.  a to formou 

dočasného nájmu priestorov, pričom nájom uzavrie priamo Divadlo LUDUS                                                                   

b) výhľadovo navrhuje pre budúcu dlhodobú prevádzku Divadla a Školy LUDUS priestory OD Dunaj 

a ako druhú alternatívu priestory objektov v majetku BSK na Patrónke                                                                                                           

c) odporúča Z BSK doplnený materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0                                                                                           

 



Materiál č. 9: Pracovný návrh na schválenie nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a. s., 

ako prípad hodný osobitného zreteľa                                                                                                                                                                         

Materiál prezentoval vedúci PO Ú BSK M. Šaray.                                                                                                                                           

Uznesenie č. 5.6.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 10.: Pracovný návrh na predaj stavby cykloturistického odpočívadla 

situovaného v k. ú. Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľa                                                             

Materiál prezentoval vedúci PO Ú BSK M. Šaray.                                                                                                                                     

Uznesenie č. 5.7.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa:  0   

 

Materiál č. 11: Pracovný návrh – na schválenie majetkoprávneho vysporiadania 

nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.                                                                                                                                            

Materiál prezentoval vedúci PO M. Šaray.                                                                                                  

Uznesenie č. 5.8.:                                                                                                                                                   .   

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: 1   

 

Materiál č. 12.: Pracovný návrh VZN BSK č. ../2017 o určení počtu tried prvého ročníka 

stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BSK pre prijímacie 

konanie na školský rok 2018/2019                                                                                                                                                      

Materiál prezentoval riaditeľ OŠMaŠ R. Csabay.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 5.9.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 



Materiál č. 13.: Pracovný návrh VZN BSK č. ../2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na 

štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK                                                                       

Materiál prezentoval riaditeľ OŠMaŠ R. Csabay.                                                                                                                                       

Uznesenie č. 5.10.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

                       

Materiál č. 14: Pracovný návrh –  Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - BSK                                                                                    

Materiál prezentovala riaditeľka OÚP,GIS a ŽP J. Zlámalová.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 5.11.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 15: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSKP za 

prvý polrok 2017                                                                                                                                                 

Materiál prezentoval hlavný kontrolór BSK Š. Marušák.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 5.12.:                                                                                                                                                   .   

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

BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál: Pracovný návrh – na dlhodobý prenájom nehnuteľností – pozemku parc. č. 

2667/10 a časti stavby – 1. nadzemného podlažia, miestnosti č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc. 

č. 2667/6, súp. č. 6038, vedených na LV č. 1712 v k. ú. Karlova Ves Mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves za účelom jeho využívania na športové účely ako prípadu hodného osobitného zreteľa                                                                                    

Materiál prezentoval vedúci PO M. Šaray.  

Uznesenie č. 5.13.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál navrhuje stiahnuť z rokovania Zastupiteľstva 

BSK a dopracovať a v návrhu upraviť nájom na dobu neurčitú.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 



K bodu č. 3 

 

Informácia o investičných akciách a VO – kultúra a kultúrne zariadenia                                                                                                                                 

Ústnu informáciu poskytol riaditeľ OIČaSM J. Chynoranský a vedúci OVO V. Pokojný.                                                                                                                            

Uznesenie č. 5.14.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry berie na vedomie ústnu informáciu o investičných akciách a VO.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0             

 

   

 

K bodu č. 4 

Predložené písomné informácie                                                                                                                                                

1. Informácia o BRDS/členovia hodnotiacej komisie                                                                                                      

2. Informácia o návrhu rozpočtu oddelení OKI a OKP                                                                                     

Písomné informácie prezentovali vedúca OKP Z. Ivašková a vedúci OKI R. Šenkirik 

Uznesenie č. 5.15.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry berie na vedomie písomné informácie o BRDS/členoch hodnotiacej komisie 

a o návrhoch rozpočtov OKI a OKP.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  6,     za:  6,     proti: 0,     zdržal sa: 0             

 

K bodu č. 5 

O 19:20 hod. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie kultúry. 

 

Zapísal:  Rastislav Šenkirik, 12.9.2017                               Schválil:    Ladislav Snopko                                                                

tajomník komisie kultúry                                                                 predseda komisie kultúry 


