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Návrh uznesenia 

UZNESENIE č ........ ./2021 
zo dňa 11. 06. 2021 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

A schvaľuje 

A.1 zriadenie príspevkovej organizácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
k 30.06.2021

A.2 zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho
kraja

B menuje 

...... za riaditeľa organizácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja s účinnosťou 
od 30.06.2021 

C ukladá 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných 
krokov k vzniku organizácie a zabezpečiť podmienky na začatie činnosti organizácie v zmysle 
zriaďovacej listiny 

Termín: bezprostredne po schválení uznesenia 



Dôvodová správa 

V zmysle § 11 ods. 2 písm. h) z.č: �o;,0001 7 7 o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) je 
zastupiteľstvu samosprávneho kraja vyhradené zriaďovať, zakladať, 
zrušovať a kontrolovať právnické osoby samosprávneho kraja a na návrh 
predsedu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), ak osobitný 
zákon neustanovuje inak, ako aj schvaľovať majetkovú účasť 
samosprávneho kraja v právnickej osobe. 

Základná právna úprava rozpočtových a príspevkových organizácií 
je obsiahnutá v siedmej časti z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy, ktorá upravuje ich vznik, zmenu a zrušenie (§ 21 ), ich 
hospodárenie (§ 22, 24 ), práva a povinnosti rozpočtových a príspevkových 
orgarnzac11 (§ 26), združovanie prostriedkov (§ 27), ako aj ich 
podnikateľskú činnosť (§ 28). 

Na základe predchádzajúcich diskusií v rámci Zastupiteľstiev 
Bratislavského samosprávneho kraja a jeho komisií bol prijatý záver k 
založeniu novej spoločnosti, ktorá bude mať právny režim príspevkovej 
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja. 

Náležitosti zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie sú upravené 
v ustanovení § 21 ods. 9 z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy, podľa ktorého zriaďovaciu listinu vydá zriaďovateľ, pričom 
táto listina obsahuje: 

a) označenie zriaďovateľa,
b) názov rozpočtovej orgarnzac1e alebo príspevkovej orgarnzac1e
vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, jej sídlo a
identifikačné číslo,
c) formu hospodárenia,
d) dátum zriadenia rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej 
organizácie,
e) vymedzenie predmetu činnosti,
f) označenie štatutárneho orgánu,
g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii
alebo príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení,
h) určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia zriaďuje.

Vznik organizácie je navrhnutý k 30.06.2021. K tomuto dňu dôjde 
medzi RCB, a.s. a Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 
k uzatvoreniu zmluvy, ktorou bude riešený prevod úlohy, resp. činnosti 
RCB, a.s. ako doterajšieho zamestnávateľa na SC BSK, ako 
novovznikajúci právny subjekt. V zmysle príslušných ustanovení 
Zákonníka práce(§ 27- 31 ), dochádza v takomto prípade k prechodu práv 
a povinností zamestnancov. Znamená to, že zamestnanci pôvodného 
zamestnávateľa sa k 01.07.2021 stanú zamestnancami novej organizácie. 
V tejto súvislosti boli vykonané potrebné oficiálne právne kroky jednak voči 
pôvodnému zamestnávateľovi - RCB, a.s., odborovej organizácii RCB, a. 
s. ako aj voči samotným zamestnancom RCB, a. s., ktorí boli o dôvodoch
prechodu ako aj podmienkach riadne informovaní.



Majetkový základ novej organizácie je tvorený v prvom rade nehnuteľným 
a hnuteľným majetkom, ktorý BSK nadobudol v rámci prechodu kompetencii. 
V súčasnosti tento majetok užíva RCB, a.s., a to na základe zmluvy o výpožičke, 
ktorej ukončenie je plánované k 30.06.2021 tak, aby k 01.07.2021 bol tento majetok 
zverený do správy novozaloženej príspevkovej organizácie. Postupne bude riešený aj 
majetok, ktorý RCB, a.s. nadobudla vlastnou činnosťou a to tak, aby bola tá časť 
vlastného majetku RCB, a.s., ktorá bola resp. bude identifikovaná ako nevyhnutná 
pre ďalšiu činnosť novozaloženej organizácie, prevedená resp. daná do užívania 
novozaloženej organizácii zo strany RCB, a. s. za čo najnižších finančných nákladov 
na strane BSK resp. novozaloženej organizácie za rešpektovania všetkých príslušných 
právnych predpisov. Ostatná, nepotrebná časť majetku RCB, a. s. bude predmetom 
likvidácie, pričom finančný zostatok z likvidácie bude môcť byť prevedený na BSK vo 
forme likvidačného zostatku. 

BSK má každoročne vyčlenené finančné prostriedky na správu, údržbu 
a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v Programe 6: Komunikácie. Tieto finančné 
prostriedky nie sú naviazané na konkrétnu organizáciu spravujúcu cesty II. a III. 
triedy, ale vzťahujú sa na výkon spojený s touto správou a údržbou. Preto pri zriadení 
novej PO môže BSK v zmysle schváleného, resp. upraveného rozpočtu na rok 2021 
okamžite financovať túto organizáciu prostredníctvom finančných transferov. Nie sú 
nutné ďalšie dodatočné zmeny rozpočtu v zmysle zabezpečenia financovania novo 
vzniknutej PO. 
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ZRIAĎOVACIA LISTINA 

príspevkovej organizácie 

Bratislavského samosprávneho kraja 

SPRÁVA CIEST 

BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 OS BRATISLAVA 25, IČO: 360 636 06, konajúci prostredníctvom 

svojho predsedu Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. f) zák. č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), § 21 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3d ods. S písm. c) zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

1. 

Názov, sídlo a identifikačné číslo 

Názov príspevkovej organizácie: 

Sídlo príspevkovej organizácie: 

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja; skrátene SC BSK 

Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 

IČO: (bude doplnené po jeho pridelení) 

II. 

Forma hospodárenia 

1. SC BSK je príspevkovou organizáciou, ktorá je na rozpočet zriaďovateľa zapojená príspevkom a jej

hospodárenie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. SC BSK hospodári s majetkom vo vlastníctve zriaďovateľa, ktorý je SC BSK zverený do správy podľa zákona

č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom

Bratislavského samosprávneho kraja na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti. V zmysle citovaných

právnych predpisov vo vzťahu k iným právnickým osobám a fyzickým osobám vystupuje SC BSK ako správca

a užívateľ zvereného majetku. SC BSK vykonáva právne úkony pri nadobúdaní a správe majetku zriaďovateľa

v mene zriaďovateľa. SC BSK koná v mene zriaďovateľa pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa

týkajú zvereného majetku.

3. Tovary, služby a stavebné práce potrebné na plnenie svojho predmetu činnosti obstaráva SC BSK v súlade

so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. 

Dátum zriadenia 

1. SC BSK bola zriadená k 30.06.2021, a to uznesením zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č .

...... zo dňa 11.06.2021 ako príspevková organizácia za účelom zabezpečenia správy, údržby a rekonštrukcií

ciest vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.

2. SC BSK je zriadená na neurčitý čas.
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IV. 

Predmet činnosti 

1. SC BSK je zriadená za účelom vykonávania správy, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, mostov a

ostatných objektov a súčastí na cestách II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho

kraja a nachádzajú sa na jeho území a na uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

2. Predmetom činnosti SC BSK je najmä:

a) zabezpečenie technickej evidencie ciest a ich súčastí;

b) letná a zimná údržba a opravy ciest a ich súčastí s cieľom odstránenia závad v zjazdnosti v dôsledku

opotrebenia a poškodenia ciest a ich súčastí;

c) údržba a opravy mostov a ich súčastí;

d) vykonávanie rekonštrukcií ciest, mostov a ich súčastí;

e) zabezpečenie prehliadok ciest a mostov;

verejné obstarávanie;f)

g) 

h) 

zostavenie plánu údržby a opráv ciest a mostov; 

vypracovanie operačných plánov zimnej údržby na cestách vo svojej správe, a to s prihliadnutím na cesty 

1. triedy a diaľnice, ako aj vo vzťahu k dotknutým miestnym a účelovým komunikáciám;

i) zabezpečenie ďalších činností vyplývajúcich z cestného zákona , vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa

vykonáva cestný zákon a rezortných technických predpisov;

j) plnenie úloh vo veciach výkonu priameho investora, investora pri príprave a výstavbe ciest,

predinvestičná a investičná príprava, realizácia stavieb, špeciálne a odborné činnosti investičnej

výstavby;

k) zabezpečenie aktualizácie a správy informačného systému cestného hospodárstva, vykonávanie

dopravných prieskumov, diagnostiky vozoviek a mostov a systému hospodárenia s vozovkami a

mostami.

3. SC BSK má nasledujúce vnútorné strediská správy a údržby ciest, ktorých územná pôsobnosť je rozdelená

na princípe zachovania jednotnej cestnej siete:

a) Správa a údržba Bratislava, Čučoriedková č. 6, 827 12 Bratislava
b) Správa a údržba Malacky, ul Hlboká č. 679/31, 901 01 Malacky
c) Správa a údržba Pezinok, ul. Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok
d) Správa a údržba Senec, ul. Pezinská č. 29, 903 01 Senec
ďalej len „strediská", ktoré nemajú právnu subjektivitu.

4. Strediská zabezpečujú správu a údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách

II. a III. triedy vo svojom územnom obvode podľa vnútorných predpisov SC BSK.

v. 

Podnikanie 

SC BSK môže podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú 

bola zriadená. Zriaďovateľ povoľuje pri zriadení organizácie vykonávanie nižšie uvedených podnikateľských 

činností: 

a) zimná a letná údržba a čistenie ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev a miestnych

komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu;

b) údržba a výsadba zelene;

c) dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch;

d) čistiace a upratovacie služby;

e) uskutočňovanie stavieb a ich zmien;

f) uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien;

g) výkopové zemné práce so špeciálnymi mechanizmami v rozsahu voľných živností;
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h) kosenie trávnych porastov;

i) orezávanie, výrub a likvidácia krovín a stromov;

j) prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností;

k) nákladná cestná doprava,

1) verejné obstarávanie;

m) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho

predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností v rozsahu voľných

živností;

n) sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností;

o) odťahová služba;

p) prenájom motorových vozidiel;

q) prenájom strojov a zariadení;

r) skladovanie;

s) iné činnosti so súhlasom zriaďovateľa

Vl. 

štatutárny orgán 

1. štatutárnym orgánom SC BSK je riaditeľ, ktorý vykonáva svoju funkciu v súlade s právnymi predpismi

a uzneseniami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a za činnosť a hospodárenie zodpovedá

zriaďovateľovi.

2. Riaditeľ zastupuje SC BSK navonok a je oprávnený konať v jej mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa

činnosti SC BSK.

3. Riaditeľ SC BSK vydá organizačný poriadok, ktorý upraví organizačné vzťahy SC BSK.

VII. 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 

1. Majetok vo vecnom a finančnom vymedzení, ktorý bol zverený SC BSK pri jej zriadení je bližšie špecifikovaný

v Prílohe č. l „Zverovací protokol", ktorá tvorí súčasť tejto zriaďovacej listiny.

2. Zriaďovateľ môže zveriť SC BSK do správy aj ďalší majetok, ktorý bezprostredne súvisí s činnosťou SC BSK.

3. SC BSK vykonáva aj správu majetku, ktorý nadobudla vlastnou činnosťou.

4. SC BSK vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Skutočný stav zvereného majetku je

vyjadrený výkazom vybraných aktív a pasív, ktorý SC BSK predkladá zriaďovateľovi štvrťročne v rámci

účtovných závierok.

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 30.06.2021 

V Bratislave, dňa 11.06.2021 

Sabinovská č. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 
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Telefón 02/48264111 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda BSK 


