
                                                        Zápis č. 2/2017 

zo zasadania komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutočnilo 13.3.2017 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 ospravedlnil  poslancov  O. Solgu a R. Maroša a konštatoval, že 

komisia je uznášaniaschopná a následne otvoril zasadanie komisie. 

 

K bodu č. 2. 

 

Materiál č. 3:  Návrh na zmenu rozpočtu BSK na rok 2017 

Materiál  prezentoval M. Múdry, riaditeľ OF. K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                           

Uznesenie č. 2.1.:                                                                                                                                                      

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. 4: Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2016 

Materiál  prezentoval G. Papánová, vedúca OSM. K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                 

Uznesenie č. 2.2.:                                                                                                                                                   .   

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 č. 5:  Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve BSK -  stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke                                                                                                                                                                

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 2.3.:                                                                                                                                                   .   

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. 6:  Pracovný návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k. ú. Senec                                                                                                                                         

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 2.4.:                                                                                                                                                   .   

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. 7: Zámer zriadenia odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech 

vlastníkov bytovky na parc. č. 14959/3, súp. číslo 3917, v k. ú. Trnávka na ulici Nerudova 14, 

Bratislava, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí 

na majetku BSK                                                                                                                                                      

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 2.5.:                                                                                                                                                   .   

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 na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – 

stavby súp. číslo 3235, situovanej na pozemku, parc. č. 1948 v k .ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302                                                                                                                                                                         

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      



Uznesenie č. 2.6.:                                                                                                                                                   .   

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. 9.: Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na 

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA   

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 2.7.:                                                                                                                                                   .   

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. 10.: Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na 

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA                                                                                                                                                      

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 2.8.:                                                                                                                                                   .   

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. 12: Pracovný návrh Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu 

v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2016                                                                                                                                                                         

Materiál  prezentovala vedúca OCR, A. Mikulová. K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                            

Uznesenie č.2.9..:                                                                                                                                                   .   

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 č. 16: Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK za rok 2016                                                                                                                                                                 

Materiál  prezentoval B. Hollý, riaditeľ Ú HK.  K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                            

Uznesenie č.2.10.:                                                                                                                                                   .   

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 č. 17: Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade BSK za rok 2016                                                                                                                                                              

Materiál  prezentoval B. Hollý, riaditeľ Ú HK.  K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                            

Uznesenie č.2.11.:                                                                                                                                                   .   

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    

 

 

K bodu č. 3 

Informácia o investičných akciách a VO – kultúra a kultúrne zariadenia                                                                                                                                                  

Komisiu informovali J. Keselý, riaditeľ OIČSMaVO, J. Chynoranský, vedúci OIČ a V. Pokojný, vedúci 

OVO. Poslancov osobitne zaujímalo:                                                                                                                     

-  rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla: prebieha VO na dodávateľa rekonštrukcie. Na 

základe námietok Euro Building a.s. vydal ÚVO rozhodnutie o zrušení súťaže. Úrad BSK sa odvolal, 

o odvolaní bude rozhodovať Rada ÚVO. V diskusii poslanci vyjadrili znepokojenie nad nečestnými 

praktikami Euro Building a.s. ako odporučili vedeniu BSK záležitosť medializovať. Zároveň otvorili 

tému „záložného plánu“ pre prípad negatívneho rozhodnutia Rady ÚVO – alternatívne uvažovať 

o novej súťaži na dodávateľa a paralelne o možnosti rozdelenie rekonštrukcie na menšie celky a tie 

realizovať cez vysúťaženého dodávateľa na údržbu a opravu budov (Strabag s.r.o.). Komisia 

odporučila predložiť informáciu o stave rekonštrukcie BBD do Zastupiteľstva BSK. Predseda BSK 

prisľúbil, že navrhne riešenie.                                                                                                                                  

- priestory pre budúce pôsobenie Divadla LUDUS: riaditeľka OCRaK Z. Šajgalíková informovala 

o činnosti pracovnej skupiny – ako reálne pôsobisko sa javí kongresové centrum v Technopole, je 

vypracovaná vizualizácia nutných úprav a k dispozícii je orientačný odhad nákadov. Riaditeľ Ú BSK 

pripravuje stretnutie pracovnej skupiny so zástupcami Technopolu za účelom dohodnutia podmienok  

(investícia, nájom, zmluva). Komisia odporučila predložiť informáciu do zastupiteľstva.                                           



- rekonštrukcia Divadla Aréna:  o priebehu rekonštrukcie Divadla Aréna členov komisie 

vyčerpávajúcim spôsobom informoval predseda BSK. 

 

K bodu č. 4 

Poslanec I. Pomíchal informoval komisie o zámere obce Malinovo predložiť projekt využitia kaštieľa 

a parku v Malinove, ktorý by zohľadnil záujmy a potreby obce. 

Predseda komisie L. Snopko navrhol, aby boli v relevantných prípadoch prizývaní na zasadnutia 

komisie riaditelia dotknutých kultúrnych zariadení. S návrhom komisia súhlasila. 

Uznesenie č.2.12.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry súhlasí s tým, aby na zasadania komisie boli v relevantných prípadoch prizývaní 

riaditelia dotknutých kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  

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

 

 

K bodu č. 5 

O 20:00 hod. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie kultúry. 

 

 

 

Zapísal:  Rastislav Šenkirik, 13.3.2017                                Schválil:    Ladislav Snopko                                                                

tajomník komisie kultúry                                                                 predseda komisie kultúry 


