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Z Á P I S N I C A  č. 2/2018 
 

zo zasadnutia komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 20. 02. 2018 o 17:00 hod. 

v malej zasadacej miestnosti na prízemí Úradu BSK 
 
 

 
 
Členovia: Zuzana Rattajová, predsedníčka                                                                                            

Adamec Igor                                                                                                                              
Aufrichtová Zuzana                                                                                                              
Buzáš Peter                                                                                                                      
Dolinay Vladimír                                                                                                             
Greksa Marián                                                                                                                     
Machata Marek                                                                                                                
Solga Oliver                                                                                                                        
Vidanová Lucia 

  
Prítomní:                   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:         Dolinay Vladimír 
Tajomník:                  Šenkirik Rastislav  
Ostatní prizvaní:   podľa prezenčnej listiny 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 
 

I.   Otvorenie                                                                                                                                                                                       
II.  Prerokovanie materiálov do Zastupiteľstva BSK                                                                                                    
III. Rôzne                                                                                                                                                                                           
IV. Záver 

 
 

Materiály do zastupiteľstva BSK  

č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu v rámci výzvy 
Ministerstva kultúry SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova NKP – 
revitalizácia parku v Malinove“ 
 

č. 2 

Pracovný návrh - Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 
2018/2019 
 

č. 3 
Pracovný návrh – Na schválenie majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli 
SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. V Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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I. OTVORENIE 
 
Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, ospravedlnila poslanca V. 

Dolinaya, konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Následne 
komisia schválila návrh programu zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 2/1: Komisia kultúry schvaľuje navrhnutý program zasadnutia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8  
za: 8 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 
 
 

II. PREROKOVANIE MATERIÁLOV DO ZASTUPITEĽSTVA BSK 
 

 
 

Materiál 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu v rámci výzvy 
Ministerstva kultúry SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova NKP – 
revitalizácia parku v Malinove“ 

 
Materiál prezentovali: Riaditeľka OSÚRaRP B. Lukáčová, riaditeľka odboru CRaK Z. 
Šajgalíková a vedúci OKI R. Šenkirik 
 
Uznesenie č. 2/2: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8  
za: 8 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 
 

 

Materiál 
č. 2 

Pracovný návrh – Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority 
BSK 2018/2019 

 
Materiál prezentovala: Riaditeľka  OSÚRaRP B. Lukáčová 
 
Uznesenie č. 2/3: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
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Hlasovanie: 
prítomní: 8  
za: 8 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 
 

 

Materiál 
č. 3 

Pracovný návrh – na schválenie majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností 
v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. V Bratislave ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 
Materiál prezentovala: referentka PO L. Leflerová  
 
Uznesenie č. 2/4: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7  
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 1 (P. Buzáš – neprítomný)  
 
 
 

III. RÔZNE 
 
1. Poslanec M. Greksa navrhol zmenu času zasadania komisie. Po diskusii prítomní 

členovia komisie zhodli na návrhu zmeniť čas zasadania zo sedemnástej na dvanástu hodinu 
s tým, že k návrhu sa ešte musia vyjadriť neprítomní členovia komisie V. Dolinay a P. Buzáš. 

 
2. Poslanec O Solga v širšom kontexte otvoril otázku Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy. Predovšetkým vo vzťahu k vysvetleniu a zdôvodneniu hodnotení, obzvlášť pri 
žiadostiach subjektov z jeho volebného obvodu, ako aj vo vzťahu k územnej proporcionalite 
podporených žiadostí. Základné informácie operatívne poskytli riaditeľka OCRaK Z. Šajgalíková 
a vedúca OKP Z. Ivašková s tým, že členom komisie poskytnú všetky dostupné podklady (kritériá 
hodnotenia, manuál pre hodnotiteľov, štatistiky a pod.). Členovia komisie sa zhodli v názore, že je 
potrebné predísť otváraniu podpory jednotlivých žiadostí na rokovaní zastupiteľstva a dohodli sa 
na užšej komunikácii s OCRaK. 

 
3. Predsedníčka komisie Z. Rattajová navrhla spoločnú návštevu niektorého z predstavení 

divadierl v zriaďovacej pôsobnosti BSK, prítomní sa zhodli na predstavení Jama deravá v Divadle 
Astorka Korzo´90 13.3.2018. 
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IV. ZÁVER 

  
 O 18:20 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program 
zasadnutia komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Rastislav Šenkirik                                                              Zuzana Rattajová v. r. 
              tajomník komisie kultúry                                                    predsedníčka komisie kultúry 
              20.2.2018 
 
 
 
 


