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Z Á P I S N I C A  č. 4/2018 
 

zo zasadnutia komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 22.5. 2018 o 10:00 hod. 

v zasadacej miestnosti na druhom poschodí Úradu BSK 
 
 

 
 
Členovia: Zuzana Rattajová, predsedníčka  

Adamec Igor 
Aufrichtová Zuzana  
Buzáš Peter 
Dolinay Vladimír 
Greksa Marián 
Machata Marek  
Vidanová Lucia 

  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Solga Oliver 
Tajomník:  Renáta Staněková, v.z.  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 
 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 
 

I.  Otvorenie 
II. Prerokovanie materiálov do Zastupiteľstva BSK 
III. Rôzne  
IV.  Záver 

 
 

Materiály do zastupiteľstva BSK  
 
 

č. 1 
PRACOVNÝ NÁVRH Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského 
samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 

č. 2 
PRACOVNÝ NÁVRH Informácia - Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu kultúry za rok 2017. 

č. 3 
PRACOVNÝ NÁVRH Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2017 

č. 4 

PRACOVNÝ NÁVRH Dodatok č. 1 VZN BSK č. 2/2015 zo dňa 11. 12. 2015 o poskytovaní 
príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a 
školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským 
zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorým sa mení jeho príloha č. 1 a príloha č. 2. 
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č. 5 

PRACOVNÝ NÁVRH Dodatok č. 1 k VZN BSK č. 2/2017 zo dňa 29. 9. 2017 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v 
školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa 
mení jeho § 7 bod 3. a príloha č. 1 a príloha č. 6. 

č. 6 
PRACOVNÝ NÁVRH Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018. 

č. 7 
PRACOVNÝ NÁVRH Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva  Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2017. 

č. 8 PRACOVNÝ NÁVRH Návrh štatútu Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 9 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 207/1 a 207/2 zapísaných 
na liste vlastníctva č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, 
Equity Partners – stavby, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

č. 10 
PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov mestu 
Malacky v areáli Nemocnice v Malackách z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  

 
 

I. OTVORENIE 
 
Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, ospravedlnila člena komisie 

Olivera Solgu, konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. 
Následne komisia schválila návrh programu zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 1: Komisia kultúry schvaľuje navrhnutý program zasadnutia 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

II. PREROKOVANIE MATERIÁLOV DO ZASTUPITEĽSTVA BSK 
 
 

Materiál 
č. 1 

PRACOVNÝ NÁVRH Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského 
samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 

 
Materiál prezentovali: Ing. Marek Vlčej, vedúci oddelenia rozpočtu 
Uznesenie č. 2: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
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Predsedníčka komisie p. Rattayová informovala prítomných o požiadavke starostu pána Ružičku 
z obce Dubová, ktorý vyslovil požiadavku, aby mohol byť prítomný na rokovaní komisie kultúry. 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
Pán Ružička, starosta obce Dubová bol prizvaný na zasadnutie komisie kultúry. 
 

Materiál 
č. 2 

PRACOVNÝ NÁVRH Informácia - Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy na podporu kultúry za rok 2017. 

 
Materiál prezentovala: Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, riaditeľka OCR a K 
 
Uznesenie č. 3: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7  
za: 7 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0   

 

Materiál 
č. 3 

PRACOVNÝ NÁVRH Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2017 

 
Materiál prezentoval: Martin Hakel, vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja 
 
Uznesenie č. 4: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní:7  
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa:0  
nehlasoval: 0   

 
 

Materiál 
č. 4 

PRACOVNÝ NÁVRH Dodatok č. 1 VZN BSK č. 2/2015 zo dňa 11. 12. 2015 o 
poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja 
jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, 
základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení 
jeho príloha č. 1 a príloha č. 2. 

 
Materiál prezentoval: Mgr. Peter Šafař, referent OŠMaŠ 
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Uznesenie č. 5: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 

Materiál 
č. 5 

PRACOVNÝ NÁVRH Dodatok č. 1 k VZN BSK č. 2/2017 zo dňa 29. 9. 2017 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v 
školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v 
jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorým sa mení jeho § 7 bod 3. a príloha č. 1 a príloha č. 6.  

 
Materiál prezentoval: Mgr. Peter Šafař, referent OŠMaŠ 
 
Uznesenie č. 6: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7  
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 
 

Materiál 
č. 6 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018. 

 
Materiál prezentoval: Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 
 
Uznesenie č. 7: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Materiál 
č. 7 

PRACOVNÝ NÁVRH Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva 
 Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017. 
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Materiál prezentoval:  Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 
 
Uznesenie č. 8: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za: 7  
proti: 0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 

Materiál 
č. 8 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh štatútu Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Materiál prezentovala: Mgr. Eva Dukátová, referentka oddelenia marketingovej 
komunikácie 
 
Uznesenie č. 9: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 
za: 7 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 

Materiál 
č. 9 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 207/1 a 207/2 
zapísaných na liste vlastníctva č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, 
okres Senec, Equity Partners – stavby, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Uznesenie č. 10: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 1 
nehlasoval: 0  
 

Materiál 
č. 10 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov 
mestu Malacky v areáli Nemocnice v Malackách z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 

 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
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Uznesenie č. 11: Komisia kultúry berie predložený materiál na vedomie a odporúča 
Zastupiteľstvu BSK materiál prerokovať a prijať navrhnuté uznesenie 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 
za: 8 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 

III. RÔZNE 
 

1. Podpora strategických a tradičných kultúrnych podujatí na rok 2018 
 

Informáciu na základe požiadavky predsedníčky komisie kultúry predniesol Lukáš 
Dobrocký, výkonný riaditeľ KOCR. Podrobne informoval prítomných o plánovanom použití 
finančných prostriedkov z BSK vo výške 150.000,- EUR na kultúrne podujatia v roku 2018, 
konkrétne na podujatia One Day Jazz, Ubránili sme sa, Ekotopfilm, Biela Noc, Viva Musica, 
Pocta slobode (koncert slobody na Devíne) a Bratislava City-Region Card. 
Predsedníčka komisie Z. Rattayová požiadala o predloženie písomného informačného 
materiálu do Z BSK, v ktorom bude poslancom Z BSK vysvetlené, na základe akých kritérií 
boli finančné prostriedky na jednotlivé aktivity prideľované. Materiál vypracujú Mgr. art. 
Zuzana Šajgalíková, riaditeľka OCRaK a Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ KOCR. 

 
 
 
IV. ZÁVER 

  
 O 12,15 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program 
zasadnutia komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Renáta Staněková, v.r.              Zuzana Rattajová v. r. 
         predsedníčka komisie kultúry 
dňa 22. 5. 2018 
 
 
 
 


