
 

Z Á P I S N I C A  č. 11/2019 
 

zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 3. 9. 2019 o 9:00 hod. v priestoroch Divadla LUDUS, Jozefská 19, následne 

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:   
Ospravedlnení:  Zuzana Aufrichtová 
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 Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. …/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o výške 
príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019. 

Bod 
č. 3 

 

Pracovný návrh - Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

Bod 
č. 4 Pracovný návrh - Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 



 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja.. 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO 
INVEST Development, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh -  Návrh zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a 
Obcou Ivanka pri Dunaji ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh -  Návrh na schválenie nájmu časti cesty III./1054 o  výmere 1.296 m2 v k. 
ú. Miloslavov, pre stavebníka LT INVEST, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 9 

Pracovný návrh -  Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009 
uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Regionálne cesty 
Bratislava a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 10 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

Bod 
č. 11 

Pracovný návrh -  Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 14. 
06. – 20. 09. 2019. 

 
 

3. Rôzne 
Novodobé oblasti podpory Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2019 (oddelenie 
kultúry BSK) 

 
4. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Rokovanie komisie kultúry sa začalo o 9,00 hod. v priestoroch Divadla LUDUS. Prítomných 

privítal riaditeľ divadla p. Kubran, ktorý podal informáciu o doterajšom pôsobení a smerovaní 
divadla. Prítomní si prezreli priestory kancelárie a presunuli sa do priestorov kaviarne, kde sa 
oboznámili so špecifickým zameraním divadla a jeho praktickým fungovaním v podmienkach, kedy 
nemá vlastné priestory a aj s priestormi pre skúšanie je problém. Divadlo LUDUS bolo 
prezentované ako mladé inovatívne divadlo, ktoré vie poskytnúť svojej cieľovej skupine (mládež 
veku 12+) adekvátne a edukatívne alternatívy spracovania kľúčových tém napr. aj formou 
spolupráce priamo so školami. Ďalej sa venovala pozornosť umeleckej tvorbe divadla, jeho vízii do 
nadchádzajúcich rokov a aktuálnym potrebám. Prioritou sa stáva hľadanie vlastného priestoru. Ako 
adekvátny sa po všeobecnej zhode určil priestor Malá scéna STU, kde momentálne prebiehajú 
intenzívne rokovania. Riaditeľka odboru OCRaK potvrdila ako kľúčové septembrové stretnutie 
s kvestorom STU, ktoré sa bude konať 17. 9. 2019. Po plodnej diskusii rokovanie komisie 
pokračovalo prevozom do budovy Úradu BSK, kde komisia pokračovala v plánovanom programe. 



 

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

uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Predsedníčka komisie navrhla prerokovať 
doplnkový materiál, ktorý pripravilo oddelenie kultúry v súvislosti s novodobými oblasťami podpory 
bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) v bode „Rôzne“ rokovania kultúrnej 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, Buzáš, Greksa, Solga, Vidanová 
za: 6 
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, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 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, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu 
 
Uznesenie č. 2: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Greksa, Solga, Vidanová 
za: 6 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh -  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019. 

 

Počas prezentácie materiálu sa ku komisii pridal poslanec Machata. 
 
Materiál prezentoval:  Ing. Bystrík Hollý, riaditeľ útvaru hlavného kontrolóra BSK 
 
Uznesenie č. 3: 
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. 3 

Pracovný návrh -  Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja. 
 

Počas prezentácie materiálu sa ku komisii pridal poslanec Dolinay. 
 
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, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová  
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 4 Pracovný návrh - Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 

Počas prezentácie materiálu sa ku komisii pripojila poslankyňa Aufrichtová. 
 
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, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 9 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 

 
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, Aufrichtová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 9 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO 
INVEST Development, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Diskusia: poslankyňa Aufrichtová poznamenala, že z formálneho hľadiska poslanci môžu 
obdobný návrh schváliť, avšak upozornila na morálnu povinnosť nastaviť vzťah developera 
k predmetu nájmu a navrhla počkať ako sa veci okolo nájmu plynulo vyvinú, či už z hľadiska 
súdneho procesu ako aj prístupu developera.  
Poslanec Buzáš vyslovil súhlas s poslankyňou Aufrichtovou a navrhol stiahnuť bod z rokovania 
Zastupiteľstva. 
Návrh: stiahnuť bod „Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO INVEST 
Development, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa“ z rokovania Zastupiteľstva. 
 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 7: 
Komisia neodporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 9 
proti: 0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh - Návrh zámeny pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a 
Obcou Ivanka pri Dunaji 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, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 9 
proti: 0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie nájmu časti cesty III./1054 o  výmere 1.296 m2 v k. ú. 

Miloslavov, pre stavebníka LT INVEST, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 9: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 9 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 9 

Pracovný návrh - Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009 

uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Regionálne cesty 

Bratislava a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
Poslanec Adamec sa zdržal hlasovania z dôvodu možného konfliktu nakoľko je členom aj komisie 
dopravy. 
 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 10: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti: 0   
zdržal sa: 1  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 10 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 

 
Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 



 

 
Uznesenie č. 11: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Aufrichtová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová  
za: 9 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 11 

Pracovný návrh -  Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 14. 
06. – 20. 09. 2019. 
 

 
   
Materiál prezentoval:  Martin Hakel, BA, vedúci oddelenia 
 
Uznesenie č. 12: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 9 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

3. Rôzne 

• Novodobé oblasti podpory BRDS 2019 – riaditeľka odboru OCRaK Ing. Mikulová 
uviedla poslancom úvod a stručné pozadie potreby istých zmien v systéme dotácií 
BRDS z hľadiska aktuálnych potrieb na poli kultúry. 

• Pripravený materiál poslancom odprezentovala Mgr. Formánková. Záverom bola 
otvorená k danému bodu diskusia: 

• Predsedníčka komisie Ing. Rattajová požiadala o štatistiky 
z predchádzajúcich rokov ako podklad pre prezentovanú potrebu zmien. Ing,. 
Mikulová špecifikovala zdroj podkladov napr. počet žiadateľov, výšku žiadanej 
a poskytnutej dotácie ako zdroje, ktoré boli kalibrované do podmienok novodobých 
oblastí podpory.  
Predsedníčka Ing. Rattajová navrhla zvolať mimoriadnu komisiu kultúry, kde by sa 
prerokoval materiál, ktorý by sa následne prezentoval do Zastupiteľstva BSK. Na 
tvorbe materiálu navrhuje aktívnu účasť poslancov formou pripomienkovania 
materiálu elektronicky.  
 

• Úlohy:  



 

Oddelenie kultúry pripraví číselné podklady k materiálu, zohľadňujúce kvantitatívne 
potreby prerozdelenia oblastí podpory. Materiál bude distribuovať medzi poslancov 
elektronicky. 
 

• Oddelenie kultúry zvolá mimoriadne zasadnutie komisie kultúry na začiatku októbra 
za účelom prípravy materiálu do Zastupiteľstva BSK. 
 

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 
 


