
 

Z Á P I S N I C A  č. 13/2019 
 

zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 26. 11. 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:  Dolinay Vladimír 
Tajomník:  Formánková Katarína 
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Body rokovania komisie 
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh zámeru majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého 
Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto. 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie prebytočnosti dvoch bytov v k. ú. Pezinok a zámer ich 
predaja. 

Bod 
č. 3 

 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zámeny pozemkov v areáli Školy pre mimoriadne 
nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zámeny pozemkov v areáli Synagógy v Senci z 
dôvodu potreby úpravy hranice pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh zámeny pozemkov a stavieb medzi Bratislavským samosprávnym 
krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 



 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh na predĺženie nájmu pozemku parcely registra „C“ č. 17330/15, v k. 
ú. Rača, obec Bratislava – Rača, okres Bratislava III, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh - Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 -  
2022. 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh - Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre 
implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020. 

Bod 
č. 9 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie dotácií z 
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020. 

Bod 
č. 10 

Pracovný návrh - Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 z dôvodu doplnenia chýbajúcich 
členov hodnotiacej komisie pre oblasť divadla a oblasť audiovízie. 

Bod 
č. 11 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o  spôsobe určenia úhrady, 
výške úhrady a  spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované 
zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

Bod 
č. 12 

Pracovný návrh - Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2019. 

Bod 
č. 13 

Pracovný návrh - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja na 1. polrok 2020. 

Bod 
č. 14 

Pracovný návrh - Informácia Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja na rok 2020. 

Bod 
č. 15 

Pracovný návrh – Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 145/2019 zo dňa 14. 06. 2019, ktorým bol schválený návrh zámeru 
na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti 
budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, 
Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
3. Rôzne 

4. Záver 

 
1. Otvorenie 

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

uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Pred začatím zasadnutia bol komisii doručený 
materiál vypracovaný odborom školstva, mládeže a športu s názvom „Návrh na zmenu časti 
Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 145/2019 zo dňa 14. 06. 2019, 
ktorým bol schválený návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a 
schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ podnikania a služieb, 
Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa.“. Predsedníčka komisie navrhla 



 

zaradiť materiál ako bod programu č. 15. Nakoľko materiál mal prezentovať JUDr. Šaray, bol tento 
bod prezentovaný a prerokovávaný ako v poradí siedmy bod programu zasadnutia komisie. 

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, Adamec, Aufrichtová, Greksa , Machata, Solga 

za: 6 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

2. Body rokovania komisie 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh zámeru majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu 
bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto. 

Počas prezentácie materiálu sa ku komisii pridali poslanec Buzáš a poslankyňa Vidanová. 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 

Uznesenie č. 2: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová  

za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie prebytočnosti dvoch bytov v k. ú. Pezinok a 
zámer ich predaja. 

 
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, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zámeny pozemkov v areáli Školy pre mimoriadne 
nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

Počas prezentácie materiálu rokovanie komisie opustila poslankyňa Aufrichtová. 
 
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, Adamec, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie zámeny pozemkov v areáli Synagógy v Senci z 
dôvodu potreby úpravy hranice pozemku 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, Adamec, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh zámeny pozemkov a stavieb medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

 
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: Rattajová, Adamec, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh na predĺženie nájmu pozemku parcely registra „C“ č. 17330/15, 
v k. ú. Rača, obec Bratislava – Rača, okres Bratislava III, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia  

Uznesenie č. 7 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 
15 

Pracovný návrh – Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 145/2019 zo dňa 14. 06. 2019, ktorým bol schválený návrh zámeru 
na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti 
budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, 
Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
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: Rattajová, Adamec, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh - Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 -  
2022. 

 
Materiál prezentoval:  Ing. Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu 



 

Uznesenie č. 9 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh - Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre 
implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020. 

Počas prezentácie materiálu rokovanie komisie opustil poslanec Adamec. 

Materiál prezentovala:  Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja  
a riadenia projektov 

Uznesenie č. 10 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 6 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 9 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie dotácií z 
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020. 

 
Materiál prezentovala:  Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry 

Uznesenie č. 11 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 5 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 1  
 

Bod 
č. 
10 

Pracovný návrh - Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie 
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 z dôvodu 
doplnenia chýbajúcich členov hodnotiacej komisie pre oblasť divadla a oblasť audiovízie. 

 
Materiál prezentovala:  Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry 



 

Uznesenie č. 12 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 5 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 1 
 

Bod 
č. 
11 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o  spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a  spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú 
poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

 
Materiál prezentovala:  PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Uznesenie č. 13 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 6 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 
12 

Pracovný návrh - Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2019. 

 
Materiál prezentovala:  Ing. Alena Cehláriková Záleská, referentka marketingového oddelenia 

Uznesenie č. 14 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 6 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 
13 

Pracovný návrh - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020. 

 
Materiál prezentoval:  Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 



 

Uznesenie č. 15 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 6 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 
14 

Pracovný návrh - Informácia Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja na rok 2020. 

 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Vaculová, vedúca organizačného oddelenia 

Uznesenie č. 16 :. 
Komisia žiada, aby bolo v predkladanom materiál upraviť plán rokovaní v súlade s platným 
rokovacím poriadkom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a §11 ods. 3 zákona 
č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch. 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Buzáš, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 6 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

3. Rôzne 
V bode rôzne predsedníčka komisie Ing. Rattajová sumarizovala úlohy vyplývajúce z diskusií pri 
jednotlivých prezentovaných bodoch programu nasledovne: 

• Úloha k bodu č. 7: Predložiť poslancom komisie kultúry návrh rozpočtu kultúry na rok 2020. 

o Termín:  priebežne 

• Úloha k bodu č. 8: Informovať poslancov komisie kultúry vo veci posunu transferu 
peňažných prostriedkov z Ministerstva financií SR pre projekt rekonštrukcie divadla Aréna. 

o  Termín:  priebežne 

• Úloha k bodu č. 8: Informovať poslancov komisie kultúry o návrhu koncepcie fungovania 
kultúrno – kreatívneho centra v synagóge Senec. 

o  Termín:   priebežne 

• Úloha k bodu č. 8: Informovať poslancov komisie kultúry o návrhu a možnostiach ďalšej 
spolupráce s Nadáciou Cvernovka. Predložiť alternatívny plán využitia priestorov 
s vhodným obsahom a v adekvátnom časovom horizonte.   

o Termín:  najbližšie zasadnutie komisie kultúry 



 

• Úloha k bodu č. 9: V nadväznosti na predložený návrh Výzvy BRDS pre podporu kultúry 
pre rok 2020, predložiť poslancom komisie kultúry aktualizované verzie materiálov pre 
hodnotiteľov (Metodická príručka pre hodnotiteľa, rokovací poriadok). 

o  Termín:  priebežne 
 

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

 
 
 

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


