
 

Z Á P I S N I C A  č. 12/2019 
 

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

v zasadacej miestnosti č. 214 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:  Oliver Solga 
Tajomník:  Katarína Formánková  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

2. Body rokovania komisie 
 

 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcely registra „E“ č. 1583, k. 
ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, obci Chorvátsky Grob, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra „E“ č. 186/200, 
č. 187 a č. 295 v k. ú. Hrubá Borša, obec Hrubá Borša, okres Senec, obci Hrubá Borša, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa a schválenie zriadenia vecného bremena na týchto 
pozemkoch. 

Bod 
č. 3 

 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zmluvy o nájme so spoločnosťou S.E.I.N. sollertia 
s.r.o., predmetom ktorej je budova na ulici Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR, súpisné č. 
3115, postavená na parcele č. 1934, zapísaná na LV č. 3302, katastrálne územie Petržalka,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Správa o plnení  podmienok nájmu v zmysle platných uznesení o 
prenájme Nadácie Cvernovka. 

 
 



 

3. Rôzne 
Prezentácia aktivít občianskeho združenia DIVADLO MALÁ SCÉNA STU pani Mgr. Monikou 
Korenčiovou. 

4. Záver 
 

1. Otvorenie 
 

Rokovanie komisie kultúry sa začalo o 10,00 hod. v priestoroch úradu BSK. 
Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Predsedníčka komisie navrhla prerokovať 
materiál predkladaný oddelením kultúry – bod. č. 4 „Pracovný návrh - Správa o plnení  podmienok 
nájmu v zmysle platných uznesení o prenájme Nadácie Cvernovka“ ako v poradí prvý. V bode 
„Rôzne“ rokovania kultúrnej komisie bol poskytnutý priestor na základe vlastnej žiadosti pani Ing. 
M. Korenčiovej, predstaviteľke občianskeho združenia DIVADLO MALÁ SCÉNA STU. Členovia 
komisie schválili hlasovaním návrh programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia schválila návrh programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

2. Body rokovania komisie 
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení o prenájme 
Nadácie Cvernovka. 

 
Materiál prezentovala: Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry  
 
Uznesenie č. 2: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcely registra „E“ č. 1583, k. 
ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, obci Chorvátsky Grob, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 



 

 
Uznesenie č. 3: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh -  Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra „E“ č. 
186/200, č. 187 a č. 295 v k. ú. Hrubá Borša, obec Hrubá Borša, okres Senec, obci Hrubá 
Borša, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválenie zriadenia vecného bremena na 
týchto pozemkoch. 

 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 4: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh -  Návrh na schválenie zmluvy o nájme so spoločnosťou S.E.I.N. sollertia 
s.r.o., predmetom ktorej je budova na ulici Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR, súpisné č. 3115, 
postavená na parcele č. 1934, zapísaná na LV č. 3302, katastrálne územie Petržalka,  ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia  
 
Uznesenie č. 5 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

3. Rôzne 



 

• Predsedníčka komisie Ing. Rattajová uviedla Mgr. Korenčiovú, predstaviteľku 
občianskeho združenia DIVADLO MALÁ SCÉNA STU, ktorá prítomným 
prezentovala aktivity OZ a navrhla možné spôsoby spolupráce. Odvolávala sa na 
návrh kreatívneho centra pre mladých, kde by v jednom priestore spolupracovali OZ 
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU, konzervatórium a divadlo LUDUS, čo si vyžaduje 
spoluprácu a vytvorenie dramaturgickej rady zloženej z riaditeľov zúčastnených 
strán, ktorá bude spolurozhodovať o programe a vízii. Ďalej sa Mgr. Korenčiová 
odvolávala na predošlú spoluprácu s BSK a neochotu spoločného jednania zo 
strany divadla LUDUS. Prezentovala svoje aktivity a záujmy. 

• Počas prezentácie Mgr. Korenčiovej sa ku komisii pridal poslanec Dolinay. Počas 
diskusie v bode Rôzne sa ku komisii pripojila poslankyňa Aufrichtová, 
a podpredsedníčka BSK Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá. 

• Predsedníčka komisie Ing. Rattajová poďakovala Mgr. Korenčiovej, ktorá o 11:07 
opustila komisiu. Nasledovala diskusia poslancov na tému možnej spolupráce 
a možných scenárov riešenia tejto situácie. Ing. art. Ing. arch. Pätoprstá zdôraznila, 
že BSK by mala garantovať a usmerňovať  vzťahy v priestore Malej scény STU.  Ing. 
Mikulová upozornila na nutnosť zachovania transparentnosti župy. V prípade 
spolupráce s OZ DIVADLO MALÁ SCÉNA STU by mala byť platforma otvorená 
širokému spektru a nie iba jednej entite, čo však môže spôsobiť organizačné 
ťažkosti fungovania a navonok pôsobiť tendenčne. Predsedníčka Ing. Rattajová 
vyzdvihla fungovanie Cvernovky a použila ho ako príklad dobrej praxe aj pre tento 
prípad. 

• V závere diskusie poslanci hlasovali za nasledovný návrh: Komisia kultúry poveruje 
oddelenie kultúry k iniciovaniu stretnutia medzi zástupcom komisie kultúry, 
zástupcami BSK (odbor školstva, mládeže a športu; oddelenie kultúry; právne 
oddelenie), riaditeľom divadla LUDUS, riaditeľom konzervatória a OZ Divadlo Malá 
scéna STU vo veci vzájomnej spolupráce v priestore Malej scény STU. 
 

prítomní: Rattajová, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 2 
nehlasoval: 0 

 

• Úloha: Zabezpečenie stretnutia medzi zástupcom komisie kultúry, zástupcami BSK 
(odbor školstva, mládeže a športu; oddelenie kultúry; právne oddelenie), riaditeľom 
divadla LUDUS, riaditeľom konzervatória a OZ DIVADLO MALÁ SCÉNA STU. 
V termíne podľa telefonického dohovoru.  
 

4. Záver 
O 11:45 hod. predsedníčka komisie kultúry Ing. Rattajová konštatovala, že program 
rokovania komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 

 
 
 

                                          Zuzana Rattajová v. r. 
                      predsedníčka komisie kultúry 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Katarína Formánková 


