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Z Á P I S N I C A  č. 4 / 2021 
 

zo zasadnutia Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania 
 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  

zo dňa 18.5. 2021 o 16:00h v rokovacej miestnosti 214 
 

Členovia: Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L. 
Prítomní:                   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Chren M. 
Tajomník:  Šaray Matúš 
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Prerokovanie materiálov na rokovanie Z BSK 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
1 Otvorenie 

Predsedníčka komisie, Ing. Mária Hudáková otvorila rokovanie komisie.  
 

2. Prerokovanie materiálov na rokovanie Z BSK 
 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH Priebežná informácia o výsledku kontrol vykonaných Útvarom 
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 01 . 11. 2020 do 15. 05. 
2021 

 

Materiál prezentoval 
 
Ing. Milan Slezák 
 
p. predsedníčka Hudáková sa informovala ohľadom kontroly RCB – pri prácach vykonávaných  
bez VO, tieto sú postúpené ako majetková trestná činnosť. Zároveň sa informovala, či 
z likvidačného zostatku dostane niečo aj Bratislavský samosprávny kraj – v súčasnosti nie je 
možné na uvedené odpovedať. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 4 (Hudáková M., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
za: 4 (Hudáková M., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 

UZNESENIE č. 1 
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 
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PRACOVNÝ NÁVRH Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja 
za rok 2020 

 
Na rokovanie komisie sa dostavil p. Pekár – 16.14 hod. a p. Krúpa 16.28 hod. 
 
Materiál prezentoval 
Ing. Marek Vlčej 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
za: 6 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 

p. predsedníčka Hudáková sa informovala prečo máme tak vysoký prebytok hospodárenia, aké 
ešte prostriedky máme k dispozícii a aké sú dôvody, že župa nie je schopná tieto prostriedky 
preinvestovať. Pán Vlčej informoval, že prebytok je 21,8mil , ktorý pôjde do rezervného fondu 
a k dispozícii máme nedočerpaný úver EIB za 0%p.a. vo výške 3mil a návratné finančné 
prostriedky z MF SR vo výške 25mil. tiež za 0%. Pán poslanec Švaral, sa dotazoval na reálne 
nastavenie investičného plánu, aby sa prostriedky míňali, síce je potrebné krytie investičných 
plánov a ak nejaký nevyjde tak je ho potrebné nahradiť a čerpanie prostriedkov v zmene rozpočtu 
zohľadniť. Pani predsedníčka pripomenula, aby sa tento prebytok nekomunikoval ako úspech 
hospodárenia župy, pretože ceny stavebných prác sa medziročne zvýšili už 10-15%, ceny 
niektorých materiálov išli nahor až o 40% a už na nezrealizovaných plánoch sme prerobili. Pán 
poslanec Solga pripomenul, že všetky investičné plány musia byť kryté rozpočtom a za školstvo 
je potrebných veľa investícií, ktoré sú pripravení zaradiť do plánu. P. Hudáková uviedla, že ak ich 
chceme realizovať je potrebné zaradiť čím skôr, pretože sa väčšinou musia realizovať počas 
školských prázdnin.  
 

UZNESENIE č. 2 
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 
 

 
PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho 
kraja v roku 2021 

 

Materiál prezentoval 
 
Ing. Marek Vlčej 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
za: 6 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 

nehlasoval: 0 
 

p. predsedníčka Hudáková sa informovala, či je oddelenie VO personálne dostatočne vybavené, 
či stíhajú a ak budú potrebovať podporu, aby dali vedieť, pretože je dôležité , aby v roku 2021 
naplánované investície stihli a realizovali. Pán Šimečka reagoval , že majú 5 zamestnancov na 
oddelení VO a majú naozaj veľmi veľa agendy a pribudla agenda ciest. Pán Liška a pán Majer 
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uviedol, že sa snažia požiadavky škôl definovať komplexnejšie a všetky fyzicky návštevami na 
mieste prechádzajú s riaditeľmi a požiadal aj o podporu poslancov aby na školských radách 
informovali riaditeľov škôl, aby svoje požiadavky definovali, technickú pomoc im ich oddelenia 
poskytujú a poskytnú. Pán Halabica predstavil investičný plán za dopravu s tým, že VO bude 
prebiehať v júni a verí, že sa ho podarí realizovať v tomto roku.   
 

UZNESENIE č. 3 
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 
 
 
 PRACOVNÝ NÁVRH Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. ...../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2021 zo dňa 29. 03. 2021 

 
Materiál prezentoval 
 
PhDr. Jana Matulová 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
za: 6 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Solga O., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 

nehlasoval: 0 

 
UZNESENIE č. 4  
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál  a schváliť v predloženej podobe. 
 
Z rokovania komisie sa ospravedlnil p. Solga. 
 

 
PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky voči dlžníkovi 
JUDr. Andrej Ivan Beladič 

 
 
Materiál prezentoval 
 
JUDr. Matúš Šaray 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
za: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
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UZNESENIE č. 5  
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál  a schváliť v predloženej podobe. 
 
 

 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Svätý Jur v 
súvislosti s nadobudnutím vlastníctva budovy národnej kultúrnej pamiatky 
synagógy 

 
Materiál prezentoval 
 
JUDr. Matúš Šaray 
 
Hlasovanie:  

prítomní: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
za: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 

UZNESENIE č. 6  
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál  a schváliť v predloženej podobe. 
 
 

 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh zámeru majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
cestným telesom č. II/510 v k. ú. Tomášov a k. ú. Malinovo pre účely scelenia 
cestného pozemku a výstavby cyklotrasy 

 
Materiál prezentoval 
 
JUDr. Matúš Šaray 
 
Hlasovanie:  

prítomní: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
za: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 

UZNESENIE č. 7  
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál  a schváliť v predloženej podobe. 
 
 

 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. III/1059 v k. ú. 
Chorvátsky Grob pre stavebníka IPON SK, s.r.o., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

 
Materiál prezentoval 
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JUDr. Matúš Šaray 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
za: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 
p. Šaray uviedol, že súhlas obce je uvedený územným rozhodnutím , kde je uvedené, že napojenie lokality 
touto križovatkou. Poslanci hovorili o cene za prenájom, ktorú  je potrebné stanoviť jednotne a požiť na to 
VZN alebo znalecký posudok, porovnať ako majú tieto nájmy riešené ostatné VUCky alebo Magistrát.  
 

UZNESENIE č. 8  
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál  a schváliť v predloženej podobe. 
 
 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 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 29. 03. 2021 – 11. 06. 2021 

 
Materiál prezentoval 
 
Mgr. Martin Hakel, BA 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
za: 5 (Hudáková M., Krúpa J., Pekár D., Švaral P., Gujber L.) 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 

UZNESENIE č. 9  
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál  a schváliť v predloženej podobe. 
 
 

3. Rôzne 
 
- Správa z kontroly HK a plán kontrol HK 
p. predsedníčka Hudáková sa informovala o možnosti poslancov dávať návrh na vykonanie 
kontrol vo vybraných zariadeniach 
- Investičný plán 
p. predsedníčka Hudáková žiadala, aby riaditelia škôl boli 2x ročne vyzývaní, aby predložili 
návrhy, ktoré budú zaradené do investičného plánu.  
- Projekt Patrónka  
Prítomní poslanci boli informovaní, že k projektu Patrónka bude zasadať individuálna komisia, 
ktorá sa bude konať dňa 4.6.2021 o 10.00 hod. 
- Informácia o stave prípravy PO RC BSK  
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uvedené je v príprave, prebieha kontrola, od 1.7.2021 prechádzajú všetci zamestnanci 
a všetky služby na novú príspevkovú organizáciu. K uvedenému zasadne osobitná komisia. 
 
 

4  Záver 
 
Predsedníčka komisie prítomným poďakovala za účasť na rokovaní komisie a ukončila jej 
činnosť. 
 
V Bratislave dňa 19.5.2021  
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Matúš Šaray 
tajomník Komisie majetku,  
investícií a VO Z BSK 
 

Ing. Mária Hudáková 
predsedníčka Komisie majetku, 

investícií a verejného obstarávania 
Z BSK 


