
                                                        Zápis č. 3/2017 

zo zasadania komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutočnilo 24.4.2017 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. 

Poslanec O. Solga požiadal z vážnych pracovných dôvodov o uvoľnenie pred skončením 

zasadania komisie. Predseda komisie L. Snopko akceptoval ospravedlnenie poslanca O. 

Solgu, konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a následne otvoril zasadanie komisie. 

 

K bodu č. 2. 

Materiál č. 3:  Pracovný návrh – Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 

2016 

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

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                           

Uznesenie č. 3.1.:                                                                                                                                                      

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  8,     za:  8,     proti: 0,     zdržal sa: 0      

 

Materiál č. 4: Pracovný návrh - Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 

2017 

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

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                   

Uznesenie č. 3.2.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  8,     za:  8,     proti: 0,     zdržal sa: 0      



 

Materiál č. 5:  Pracovný návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 123/2016                                                                                                                                                                

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

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                           

Uznesenie č. 3.3.:                                                                                                                                                      

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  8,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 1      

 

Materiál č. 6:  Pracovný návrh na zaradenie investície zateplenia objektu Nemocnice 

s poliklinikou, Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky do plánu investičných akcií na rok 2017 

v rámci Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK                                                                                                                                         

Materiál  prezentoval vedúci OIČ J. Chynoranský. V diskusii  sa poslanci stotožnili s návrhom doplniť 

materiál o splnomocnenie BSK otvoriť zmluvu s Nemocničnou a. s. a zakotviť do zmluvy prípadnú 

úpravu výšky nájmu v závislosti od vyčíslenia úspory nákladov na vykurovanie.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 3.4.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 0      

 

Materiál č. 7: Pracovný návrh 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. 3.5.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 0                                                                                           

 

Materiál č. 8: Pracovný návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187, 

v k. ú. Záhorská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie odplatného vecného 

bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. Č. 3250, súp. Č. 7782, v k. ú. Záhorská 

Bystrica na ulici Donská 60, Bratislava, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a práve 

vstupu za účelom ich opravy a údržby, na majetok BSK                                                                                                                                                                         



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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 3.6.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 9.: Pracovný návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie Obchodnej 

verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb v areáli DSS ROSA, zapísaných na LV č. 1712, v k.ú. 

Bratislava-Karlova Ves 

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 3.7.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  6,     proti: 1,     zdržal sa: 0   

 

 

Materiál č. 10.: Pracovný návrh vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov 

a stavieb v areáli bývalého SOU energetického, zapísaných na LV č. 4526, v k. ú. Bratislava - 

Záhorská Bystrica                                                                                                                                                      

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

ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 3.8.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Materiál č. 12: Pracovný návrh – Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016.                                                                                                                                                                         

Materiál  prezentovala riaditeľka  OCRaK, Z. Šajgalíková. V diskusii k materiálu L. Snopko uviedol, že 

Malokarpatské múzeum v Pezinku nie je regionálnym múzeom ani tematicky, ani obsahovo, a vo 

svojej činnosti sa zameriava na miestnu vinohradnícku a vinársku tradíciu a vedľajšie podujatia. Podľa 

L. Snopka musí v budúcnosti župa riešiť jednotlivé oblasti kultúry komplexnejšie a celoregionálne.  Z. 

Šajgalíková uviedla, že tomu je podriadená pripravovaná aktualizácia Stratégie kultúry, ktorá v prvej 

fáze mapuje potreby, záujmy, zdroje a potenciál kraja. Postupnosť a obsah jednotlivých krokov 



aktualizácie Stratégie kultúry upresnila vedúca oddelenia kultúrneho plánovania Z. Ivašková. Riaditeľ 

Ú BSK V. Potičný zdôraznil, že predpokladom efektívnych riešení je vždy konkrétna a zmysluplná vízia. 

I. Pomichal upozornil na neodkladnú potrebu riešiť využitie a opravu chátrajúceho kaštieľa 

v Malinove. Vedúci oddelenia kultúrnej infraštruktúry R. Šenkirik informoval o možnosti získania 

financií z grantového systému MK SR a o s tým spojenej príprave projektu revitalizácie parku v 

Malinove. Komisia sa stotožnila s návrhom Z. Šajgalíkovej zriadiť pracovnú skupinu na riešenie 

využitia a obnovy kaštieľa a parku v Malinove so zastúpením členov komisie kultúry.                                                                                                                            

Uznesenie č.3.9..:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry po prerokovaní  predložený materiál  schvaľuje a odporúča Zastupiteľstvu BSK 

materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 0    

 

 

Materiál č. 13: Správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava/Bratislava Region Tourism za rok 2016                                                                                                                                                                 

Materiál  prezentoval L. Dobrocký, riaditeľ KOCR.  K materiálu členovia komisie nemali žiadne 

pripomienky, ani pozmeňovacie návrhy.                                                                                                                            

Uznesenie č.3.10.:                                                                                                                                                   .   

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

BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  7,     za:  7,     proti: 0,     zdržal sa: 0    

                                                                                                                      

 

K bodu č. 3 

Informácia o investičných akciách a VO – kultúra a kultúrne zariadenia                                                                                                                                                  

Komisiu informovali J. Chynoranský, vedúci OIČ a V. Pokojný, vedúci OVO:                                                                                                                     

-  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 rozhoduje Rada ÚVO.                                                                                                                           

- priestory pre budúce pôsobenie Divadla LUDUS: informáciu dostala komisia v prílohe Správy 

o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2016                                                                 

- rekonštrukcia Divadla Aréna:  Vysúťažený projektant pracuje na PD, BSK zrušil súťaž na dodávku 

nezabudovateľnej technológie, bude vytvorená nová pracovná skupina a nový výrobný výbor.                         

- Synagóga v Senci: Rada ÚVO vyhovela odvolaniu BSK proti námietkam Euro Building a.s., verejné 

obstarávanie pokračuje                                                                                                                                             

- Kaštieľ v Stupave: je podpísaná zmluva s dodávateľom  rekonštrukcie prístupového mosta ku 

kaštieľu, ktorý už prevzal stavenisko  



 

 

K bodu č. 4 

Riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry informovala o organizačných zmenách na 

odbore, účinných od 1.4.2017, ktorých predmetom je rozčlenenie oddelenia kultúry na oddelenie 

kultúrneho plánovania a oddelenie kultúrnej infraštruktúry. Členovia komisie zároveň dostali písomnú 

informáciu. Ku predmetným organizačným zmenám nevzniesli žiadne výhrady, ani pripomienky.  

Vedúci oddelenia kultúrnej infraštruktúry informoval o potrebe vytvorenia prístupu 

k objektom Múzea Ferdiša Kostku v Stupave za účelom sanácie vlhkosti a rekonštrukcie, ako aj 

ďalšieho rozvoja múzea. Poslanci zároveň dostali písomnú informáciu o ponuke odpredaja susediacich 

parciel a o postupe úradu (do konca mesiaca bude k dispozícii ocenenie predmetných nehnuteľností 

a projekt sanácie a rekonštrukcie). Členovia komisie vyjadrili tomuto postupu podporu. 

Zástupcovia Nadácie Cvernovka informovali členov komisie o súčasnom stave projektu 

a aktivitách a pozvali na podujatie1. Máj v Cvernovke.                                                                                            

 

 

K bodu č. 5 

O 18:30 hod. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie kultúry. 

 

 

 

Zapísal:  Rastislav Šenkirik, 24.4.2017                                Schválil:    Ladislav Snopko                                                                

tajomník komisie kultúry                                                                 predseda komisie kultúry 


