
Z Á P I S N I C A  č. 2 /2022  
  

Z online rokovania Komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja   
zo dňa 15. 3. 2022 o 10:00 hod.   

v zasadacej miestnosti č. 214 na II. poschodí Úradu BSK  
  
Členovia:     Solga Oliver, Adamec Igor, Aufrichtová Zuzana, Buzáš Peter, 

Greksa Marián, Farkašovská Ľudmila, Machata Marek, 
Rattajová Zuzana, Vidanová Lucia 

 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Aufrichtová Zuzana, Machata Marek, Vidanová Lucia   

Tajomník:    Alžbeta Fialová  

Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

  
PROGRAM ZASADNUTIA  

  
1. Otvorenie zasadnutia  
2. Body rokovania komisie  

  

Bod 
č. 1 

PRACOVNÝ NÁVRH - Informácia Dlhodobý rozvojový plán pre kampus Nová Cvernovka 

2022–2027 

 

Bod 
č. 2  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za 
rok 2021  

Bod 
č. 3  

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške 

úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Bod 
č. 4  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým 

školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja  

Bod 
č. 5 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra „C“ 

s parc. č. 5421/5, 5421/6, 5421/7, 5421/8, 5421/10 v k. ú. Senec, obec Senec, okres 

Senec, a časti cesty III/1042 postavenej na týchto pozemkoch stavebníkovi DOAS, a.s., 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Bod 
č. 6 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/503 o výmere 262 m2 

v k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec, stavebníkovi P3 SENEC I, s. r. o., ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Bod 
č. 7 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti - SOŠ 

automobilovej a podnikania Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 



Bod 
č. 8 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/502 v k. ú. Svätý Jur 

pre stavebníka H & M Group, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Bod 
č. 9 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhlásenie prebytočnosti a prevod spoluvlastníckeho 

podielu k stavbe trafostanice, súp. č. 2167, k.ú. Petržalka, ktorým sa realizuje zákonné 

predkupné právo 

 

Bod 
č. 10 

PRACOVNÝ NÁVRH - Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 17. 

12. 2021 – 08. 04. 2022 

 

Bod 
č. 11 

PRACOVNÝ NÁVRH - Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a odpočet vybraných aktivít oddelenia 

kultúry za rok 2021 

 

 
 

3. Rôzne  
  
 

4.  Záver  
  

1. Otvorenie  
  

Zasadnutie Komisie kultúry sa začalo 15.3.2022 o 10:05 hod.  
Predseda komisie O. Solga privítal zúčastnených, konštatoval, že Komisia kultúry 
je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. Program zasadnutia komisie bol poslancom 
doručený v pozvánke. Členovia komisie schválili hlasovaním návrh programu zasadnutia 
v zmysle nasledujúceho zápisu.  
  
Hlasovanie:  
prítomní:  6   (pp. Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská, Greksa, Rattajová)   
za  6 
proti:    0  
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0     
 
 
    

2. Body rokovania komisie  
 

Bod 
č. 1  

PRACOVNÝ NÁVRH - Informácia Dlhodobý rozvojový plán pre kampus Nová Cvernovka 

2022–2027  

 
Materiál prezentovali:  štatutárni zástupcovia Nadácie Cvernovka (Boris Meluš, Braňo 
Čavoj), doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová 
Hlasovanie:  
prítomní:  6 (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská, Greksa, Rattajová ) 
za:   6 
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    



 
So súhlasom prítomných poslancov sa bod č. 11 presunul na začiatok zasadnutia a 
zástupcovia Nadácie Cvernovka (ďalej len „NC“) odprezentovali pred poslancami Komisie 
kultúry Plán rozvoja areálu a prehľad (budúcich) funkcií pre kampus NC. Súčasťou prezentácie 
bola vizualizácia Centra metropolitných informácií (CMI.BA), Kultúrneho kreatívneho centra 
(KKC) a Centra performatívnych a vizuálnych umení (CPVU), kde budú využité smart riešenia. 
Zástupcovia NC vo svojej prezentácii spomenuli nevyhnutnosť zateplenia budovy, projektové 
riešenie parku ako súčasti projektu, ako aj pobytové plochy a v nich zahrnuté mikroklimatické 
vodozádržne. Predmetné riešenia podľa ich názoru musia zahŕňať aj spoločensky zodpovedný 
prístup, preto poukázali na potenciál zníženia emisií CO2 z kúrenia a chladenia objektu (eko-
technologická štúdia).  
Predseda komisie prejavil ochotu poskytnúť súčinnosť NC na úrovni Komisie kultúry. 
Zástupcovia NC prejavili záujem zintenzívniť komunikáciu v rámci BSK, ktorá sa vypuknutím 
pandémie skomplikovala, radi by tiež predstavili interiér NC aj poslancom KK. Podľa ich slov 
sa výpočty očakávaných vynaložených investičných prostriedkov plánovali ešte v roku 2016, 
časom sa však ukázalo, že potreba finančných prostriedkov bude oveľa väčšia, čo presahuje 
záväzky NC, a podľa zástupcov NC sa nedá spoliehať na grantové finančné prostriedky. 
V zmysle vyššie uvedeného je potrebná intenzívnejšia spolupráca s BSK na hľadaní 
funkčných riešení a možností spolupráce.  
Zástupcovia NC zhrnuli kroky potrebné k aktívnejšej komunikácii, navrhli pozvať zástupcov 
z radu poslancov na návštevu objektu a informovať ich o rozvoji NC. 
 
Uznesenie č. 1:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a zobrať na 
vedomie v predloženej podobe. 
 

 

Bod 
č. 2  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za 
rok 2021  

 
Materiál prezentoval: Ing. Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu Úradu Bratislavského 

samosprávneho kraja  

Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:   6   
proti:    0   
zdržal sa:  0    
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 2:  
Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na 
Zastupiteľstve BSK.  
 
 

Bod 
č. 3  

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške 

úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Materiál prezentoval: Mgr. Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže 
a športu 
 



Mgr. Zápalová odprezentovala najdôležitejšie zmeny v rámci Všeobecne záväzného 

nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja 

jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja. Upozornila pritom na zmeny v textovej časti nariadenia, informovala 

o úprave poplatkov v školských jedálňach a zmeny v rozličných príspevkoch na skupiny 

štandardných a neštandardných jazykových kurzov v jazykových školách. 

 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 3:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 
 

Bod 
č. 4  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým 

školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja  
 
Materiál prezentoval: Mgr. Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže 
a športu 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 4:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

 

 

Bod 
č. 5  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra „C“ 
s parc. č. 5421/5, 5421/6, 5421/7, 5421/8, 5421/10 v k. ú. Senec, obec Senec, okres 
Senec, a časti cesty III/1042 postavenej na týchto pozemkoch stavebníkovi DOAS, a.s., 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Materiál prezentoval:  JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

 
Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   



zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 5:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 
 

Bod 
č. 6  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/503 o výmere 262 m2 
v k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec, stavebníkovi P3 SENEC I, s. r. o., ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 6:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

 

 
 

Bod 
č. 7  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti - SOŠ 

automobilovej a podnikania Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 7:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

 

 

 

Bod 
č. 8  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/502 v k. ú. Svätý Jur 

pre stavebníka H & M Group, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

 
Hlasovanie:  



prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 8:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

 

 

Bod 
č. 9  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhlásenie prebytočnosti a prevod spoluvlastníckeho 

podielu k stavbe trafostanice, súp. č. 2167, k.ú. Petržalka, ktorým sa realizuje zákonné 

predkupné právo 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

 
Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa, Rattajová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 9:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

Zo Zasadnutia Komisie odišla v čas 10:55 p. poslankyňa Rattajová z dôvodu iných pracovných 
povinností. Komisia zostala uznášaniaschopná v počte členov 5.   
 

 

 

Bod 
č. 
10  

PRACOVNÝ NÁVRH - Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 17. 

12. 2021 – 08. 04. 2022  
 

Materiál prezentoval: Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného 
rozvoja a riadenia projektov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  
 
Hlasovanie:  
prítomní:  5  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa) 
za:  5  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 10:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

 

 

 



 

 

Bod 
č. 
11  

PRACOVNÝ NÁVRH - Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a odpočet vybraných aktivít oddelenia 

kultúry za rok 2021 

 

Materiál prezentoval: doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry 
Bratislavského samosprávneho kraja   
 
Pani Waradzinová poskytla poslancom Komisie kultúry informácie k Správe o činnosti 
kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a odpočet vybraných aktivít oddelenia 
kultúry za rok 2021 a informovala poslancov aj o súčasných aktivitách oddelenia kultúry. 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  5  (poslanci: Solga, Adamec, Buzáš, Farkašovská , Greksa) 
za:  5  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 11:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 

 

3.  
Rôzne  

  

JUDr. Šaray informoval poslancov komisie o aktuálnom stave zmluvy s mestom Pezinok – 
Kupeckého dom. Poslanci KK informáciu vzali na vedomie. 
 
Synagóga Senec – p. Borský požiadal o stretnutie s Komisiou kultúry. Poslanci na zasadnutí 
Komisie kultúry súhlasili s prítomnosťou p. Borského na najbližšom zasadnutí KK v termíne 
30.5. – 1.6.2022. 
 
 

4. Záver  
Predseda Komisie kultúry Oliver Solga poďakoval zúčastneným a konštatoval, že program 
rokovania komisie sa naplnil. V čase 11:40 bolo zasadnutie Komisie kultúry ukončené.  
  

  
  
  

                                
      
                                                                                      Mgr. Oliver Solga v. r.  
                                                                                      predseda Komisie kultúry  
  
  
Zapísala:  
Mgr. Alžbeta Fialová  
tajomníčka Komisie kultúry  
 


