
                                                        Zápis č. 1/2018 

zo zasadania komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutočnilo 9.1.2018 od 17:00 hod. 

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu                                        

Program:                                                                                                                                                                    

1. Otvorenie zasadania komisie kultúry                                                                                                                                                                  

2. Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva BSK                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Rôzne                                                                                                                                                                    

4. Záver                                                 

 

K bodu č. 1. 

Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných,  konštatovala,  že komisia je 

uznášaniaschopná a následne otvorila zasadanie komisie. 

V úvode sa všetci členovia komisie predstavili a navzájom oboznámili s motiváciou 

pracovať v komisii kultúry a osobnými prioritami v oblasti kultúry.  

V záujme kontinuity riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry úradu BSK Z. 

Šajgalíková stručne informovala o nosných témach agendy odboru v oblasti kultúry, najmä 

o Stratégii rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 – 2020 a jej pripravovanej aktualizácii. 

Riaditeľ Úradu BSK M. Viskupič požiadal členov komisie kultúry, aby v bode rôzne 

zaujali stanovisko k návrhu elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia komisií 

a zastupiteľstva so zachovaním možnosti distribúcie tlačených materiálov na základe osobnej 

požiadavky poslancov. Zároveň zo strany úradu ponúkol poslancom v prípade potreby 

zabezpečenie potrebného technického vybavenia. 

Následne členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia s tým, že pri 

prerokovaní návrhu rozpočtu BSK sa budú zaoberať programom 10 Kultúra a rozpočtu ako 

celku sa budú venovať na spoločnom stretnutí poslancov 11.1.2018. 

 

K bodu č. 2. 

Materiál č. 2: Pracovný návrh –  Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 

2018 -2020 

Materiál  prezentoval riaditeľ odboru financií Úradu BSK Ing. Ivan Bošńák. V diskusii členovia komisie 

zdôraznili potrebu podrobného vyhodnotenia každej plánovanej investície a ako samostatnú tému na 

diskusiu do budúcnosti označili problematiku poskytovania dotácií.                                                                                                                          



Uznesenie č. 1.1.:                                                                                                                                                      

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

BSK materiál prerokovať.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

 

 

Materiál č. 6: Pracovný návrh -  Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho 

kraja pre implementáciu PHSR BSK na roky 2014 - 2020 

Materiál  prezentoval vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja Mgr. Martin Hakel                                                                                                                                   

Uznesenie č.  1.2.:                                                                                                                                                   .   

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

BSK materiál prerokovať.  

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

 

 

Materiál č. 7:  Pracovný návrh  - Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 

a rámcový plán aktivít na rok 2018                                                               

Materiál  prezentoval vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja Mgr. Martin Hakel                                                                                                                            

Uznesenie č. 1.3.:                                                                                                                                                      

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

BSK materiál prerokovať.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

 

 

Materiál č. 9:  Pracovný návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského 

samosprávneho kraja č. ... /2018 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra 

poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov                                                                                                                   

Materiál  prezentovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Mgr. Michaela Šopová. Vzhľadom na dosah 

úpravy materiálu č. 10 komisia k materiálu neprijala uznesenie.                                                                                                                                      

 



Materiál č. 10.: Pracovný návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského 

samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným 

poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov 

Materiál prezentovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Mgr. Michaela Šopová.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 1.4.:                                                                                                                                                     

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

materiál prerokovať.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

  

 

Materiál č. 11:  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017 

Materiál prezentoval  Ing. Bystrík Hollý, riaditeľ útvaru hlavného kontrolóra.                                                                                                                                         

Uznesenie č. 1.5.:                                                                                                                                                   .   

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

materiál prerokovať.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

  

 

Materiál č. 12.: Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja na 1. polrok 2018 

Materiál prezentoval Ing. Bystrík Hollý, riaditeľ útvaru hlavného kontrolóra.                                                                                                                                      

Uznesenie č. 1.6.:                                                                                                                                                   .   

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

materiál prerokovať.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

 

 

 

 



K bodu č. 3 

 

 1. K návrhu riaditeľa Úradu BSK na elektronické doručovanie materiálov na návrh 

predsedníčky komisie komisia prijala uznesenie 

Uznesenie č. 1.7.:                                                                                                                                                   .   

Komisia kultúry súhlasí s návrhom elektronickej distribúcie materiálov poslancom a odporúča 

vedeniu Úradu BSK elektronické doručovanie materiálov zaviesť do praxe s tým, že na požiadanie 

budú materiály doručované aj v tlačenej podobe.  

Hlasovanie:      hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

 

 2. Poslanec M. Machata navrhol zabezpečiť informovanie členov komisie o podujatiach 

kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (najmä divadlá) elektronickou formou. 

V diskusii sa členovia komisie a prítomní zástupcovia odboru cestovného ruchu a kultúry s návrhom 

stotožnili a zároveň sa dohodli aj na zabezpečení prístupu k vstupenkám na podujatia. 

 

 3. Poslanec P. Buzáš požiadal o informáciu, či sú k dispozícii základné štatistické údaje 

o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Prítomní zástupcovia odboru 

cestovného ruchu a kultúry potvrdili, že takéto údaje sú súčasťou každoročnej správy o činnosti 

kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a pripravovaných koncepčných a strategických 

materiálov, ktoré sú predkladané na rokovanie Zastupiteľstva BSK.  

  

 

   

K bodu č. 4 

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým za aktívnu a konštruktívnu spoluprácu a ukončila 

zasadnutie komisie kultúry. 

 

 

Zapísal:  Rastislav Šenkirik, 9.1.2018                               Schválil: Ing. Zuzana Rattajová  v. r.                                                              

tajomník komisie kultúry                                                                 predsedníčka komisie kultúry 


