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Z Á P I S N I C A  č. 8/2018 
 

zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 22. 1. 2019 o 10:00 hod. 

v zasadacej miestnosti č. 211 na II. poschodí 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:  Peter Buzáš 
Tajomník:  Renáta Staněková  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 
 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

2. Body rokovania komisie 
 

 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho 
kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým 
školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na 
štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja 
 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku 

so sídlom Bratislavská 44, Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň 

a zaradenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými zložkami 

Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský 

klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 
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Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018 

 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo 

vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o 

výmere 45,29 m², na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka 

 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - 

budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na 

Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k. ú. Nové Mesto 

 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zámeru  uzatvorenia  Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve 

a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku, parcela č. 572/2, k stavbe „Diaľnica 

D4- Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh - Návrh na vymenovanie člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2019 

 
 

3. Rôzne 
 

4. Záver 
 

1. Otvorenie 
 

Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, konštatovala, že komisia je 
uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Následne členovia komisie schválili návrh 
programu zasadnutia  v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia schválila návrh programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Adamec, Greksa, Machata, Solga, Rattajová  
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

2. Body rokovania komisie 
 
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho 
kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
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samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým 
školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 

 
 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia 
 
Uznesenie č. 2 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Adamec, Greksa, Machata, Solga, Rattajová 
za: 5 
proti:0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na 
štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja 
 

 
 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Adamec, Greksa, Machata, Solga, Rattajová 
za: 5 
proti:0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku 
so sídlom Bratislavská 44, Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň 
a zaradenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými zložkami 
Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský 
klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 

 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia 
 
Uznesenie č. 4: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Adamec, Greksa, Machata, Solga, Rattajová 



 4 

za: 5 
proti:0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval:0  
 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh -  - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018 

K rokovaniu komisie sa pripojila pani poslankyňa Aufrichtová. 
 
Materiál prezentoval:  Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 
 
Uznesenie č. 5: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Adamec, Aufrichtová, Greksa, Machata, Solga, Rattajová 
za: 6 
proti:0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval:0  
 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo 

vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o 

výmere 45,29 m², na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka 

 

 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 6: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Adamec, Aufrichtová, Greksa, Machata, Solga, Rattajová 
za: 6 
proti:0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval:0  
 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - 

budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na 

Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k. ú. Nové Mesto 

Na rokovanie komisie prišli pani poslankyňa Vidanová a pán poslanec Dolinay. 
 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 7: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
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Hlasovanie: 
prítomní:  Adamec, Aufrichtová, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Rattajová, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zámeru  uzatvorenia  Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve 

a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku, parcela č. 572/2, k stavbe „Diaľnica 

D4- Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 

 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 8: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Adamec, Aufrichtová, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Rattajová, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh – Návrh na vymenovanie člena Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2019 

 

 
Materiál prezentovala: Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka OCRaK 
 
Uznesenie č. 9: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Adamec, Aufrichtová, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Rattajová, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

1. Rôzne 
 

 Personálne zmeny na odbore Cestovného ruchu a kultúry predstavila riaditeľka odboru 
Ing. Agáta Mikulová, ktorá sa stala od 1. januára 2019 riaditeľkou odboru. Zároveň 
informovala o zmenách na oddelení kultúry, kde od 1. januára funkciu vedúcej oddelenia 
vykonáva pani Terézia Langerová a od 10. decembra 2018 nastúpila nová referentka, 
slečna Andrea Ćavojská. 
 

 Podpora strategických podujatí – informáciu podala Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka 
OCRaK, na hľadaní riešenia sa intenzívne pracuje, prebiehajú pracovné rokovania 
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s vedením Ú BSK, o výsledku rokovania budú poslanci komisie informovaní na najbližšom 
stretnutí. 

 

 Stále sídlo pre Divadlo LUDUS - informáciu podala Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka 
OCRaK, odbor zadal vypracovať posudok na vyčíslených nákladov na vybudovanie 
divadelnej techniky, prebehnú ešte obhliadky ďalších priestorov (Malá scéna STU, objekty 
v MČ Ružinov) následne pracovníci OCR a K pripravia písomnú správu o možnosti 
riešenia a predložia na najbližšie rokovanie komisie. 
 

 Návštevy členov komisie kultúry v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK budú prebiehať postupne vždy po zasadnutí rokovania komisie kultúry. Najbližšia 
návšteva sa bude konať dňa 12. marca 2019, po rokovaní komisia pôjde do 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku a Malokarpatského múzea v Pezinku. 
 

2. Záver 
 
 O 11,10 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program 
zasadnutia komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 
 
 
 
Zapísala:                                          Zuzana Rattajová v. r. 
R. Staněková               predsedníčka komisie kultúry 
  

3.   

  

  
  
 
 


