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                                                        Zápis č. 1/2018 

zo zasadania Finančnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré 
sa uskutočnilo 10.1.2018 od 18:00 hod. 

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu                                        
Program:                                                                                                                                                                    
1. Otvorenie zasadania Finančnej komisie                                                                                                                                                                
2. Prerokovanie materiálov do Zastupiteľstva BSK                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Rôzne                                                                                                                                                                    
4. Záver                                                 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadania Finančnej komisie. 

Predseda komisie I. Pomichal privítal prítomných,  konštatoval,  že účasť je 
stopercentná a komisia je uznášaniaschopná a následne otvoril o 18,00 hod. zasadanie 
komisie. 

V úvode predseda komisie predstavil jednotlivých členov a tajomníka komisie. Ďalším 
krokom bolo oboznámenie sa s rokovacím poriadkom komisie a prekonzultovanie jeho 
najvýznamnejších bodov. Predseda komisie navrhol zvoliť za podpredsedu komisie pána 
Buocika, čo bolo ostatnými členmi jednomyseľne akceptované. 

V ďalšom bode navrhol predseda komisie vytvoriť štatút komisie. V následnej diskusii 
o tomto štatúte sa členovia komisie na základe návrhu M. Chrena zhodli, že Zastupiteľstvo BSK 
má schváliť štatút pre všetky komisie zastupiteľstva BSK. 

Ďalším krokom bola diskusia o nastavení termínu konania finančnej komisie 
v budúcnosti. Všetci členovia komisie sa zhodli na termíne v stredu o 16,00 hod. 

Riaditeľ Úradu BSK M. Viskupič požiadal členov finančnej komisie, aby v úvode zaujali 
stanovisko k návrhu elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia komisií a zastupiteľstva 
so zachovaním možnosti distribúcie tlačených materiálov na základe osobnej požiadavky 
poslancov. Zároveň zo strany úradu ponúkol poslancom v prípade potreby zabezpečenie 
potrebného technického vybavenia. 

Následne členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia s tým, že 
prerokovaním návrhu rozpočtu BSK sa budú zaoberať ako posledným bodom programu. 

 

K návrhu riaditeľa Úradu BSK na elektronické doručovanie materiálov na návrh predsedu 
komisie komisia prijala uznesenie 

Uznesenie č. 1:                                                                                                                                                   .   
Finančná komisia súhlasí s návrhom elektronickej distribúcie materiálov poslancom 
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a odporúča vedeniu Úradu BSK elektronické doručovanie materiálov zaviesť do praxe s tým, 
že na požiadanie budú materiály doručované aj v tlačenej podobe.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

 

K bodu č. 2 – Prerokovanie materiálov do Zastupiteľstva BSK. 

 
Materiál č. 3: Pracovný návrh - na ukončenie nájmu bytu Milana Mihálika 

nachádzajúceho sa v budove na Harmincovej 1 v Bratislave v správe SOŠ gastronómie a 
hotelových služieb  

Materiál  prezentoval vedúci oddelenia právneho JUDr. Matúš Šaray. Finančná komisia žiada 
Riaditeľa Úradu BSK o predloženie materiálu, v ktorom budú spracované všetky podobné 
prípady. 

Uznesenie č.  2:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  10,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  1 (p. 
Hudáková)   nehlasoval 1 (p. Káčer)     

 

Materiál č. 4: Pracovný návrh - Určenie prebytočného majetku a schválenie predaja 
častí parcely č. 173/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 599, k.ú. Jánošíková, obec Dunajská 
Lužná, okres Senec, Slovenskej republike v správe Slovenskej správy ciest, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Materiál  prezentoval vedúci oddelenia právneho JUDr. Matúš Šaray. 

Uznesenie č.  3:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0      

 

Materiál č. 5: Pracovný návrh - Schválenie nájmu častí parciel č. 754/2 a 754/9 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1410, k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, 
Slovenskej republike v správe Slovenskej správy ciest, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Materiál  prezentoval vedúci oddelenia právneho JUDr. Matúš Šaray. 

Uznesenie č.  4:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0     
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  Materiál č. 6: Pracovný návrh -  Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja pre implementáciu PHSR BSK na roky 2014 - 2020 

Materiál  prezentovala riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 
Mgr. Barbora Lukáčová. 

Uznesenie č.  5:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0  

    

Materiál č. 7:  Pracovný návrh  - Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 
2017 a rámcový plán aktivít na rok 2018                                                               

Materiál  prezentovala riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 
Mgr. Barbora Lukáčová. 

Uznesenie č.  6:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0  

 
Materiál č. 8: Pracovný návrh  - Návrh na schválenie podpisu návrhu Zmluvy o 

poskytnutí finančného príspevku na technickú pomoc pre projekt „ Zriadenie a činnosť 
Informačného bodu v Bratislave – Establishment and operation of the Infopoint in Bratislava 
“v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK H-U 2014-2020  
 
Materiál  prezentovala riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 
Mgr. Barbora Lukáčová. 

Uznesenie č.  7:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0  

Materiál č. 11:  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017 

Materiál prezentoval  Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK.                                                                                                                                         

Uznesenie č.  8:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 9    Hlasovalo:  9,     za:  9,     proti:  0,     zdržal sa:  0    Neprítomní: 2 
(p. Bajan, p. Káčer) 
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Materiál č. 12.: Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2018 

Materiál prezentoval  Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK.                                                                                                                                         

Uznesenie č.  9:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 10    Hlasovalo:  10,     za:  10,     proti:  0,     zdržal sa:  0    
Neprítomní: 1 (p. Bajan) 

 

Materiál č. 2: Pracovný návrh –  Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
na roky 2018 -2020 

Materiál  prezentoval riaditeľ odboru financií Úradu BSK Ing. Ivan Bošňák. V diskusii členovia 
komisie zdôraznili potrebu doplnenia parametra očakávanej skutočnosti k jednotlivým 
kapitolám rozpočtu, boli prediskutované parametra vývoja daňových príjmov BSK, spôsob 
vykonávania bežných opráv majetku BSK, začlenenie investícií v návrhu rozpočtu a ďalšie časti 
rozpočtu. Komisia sa zhodla, že je nutné upraviť navrhované uznesenie k tomuto materiálu 
v bode B a zároveň navrhla doplniť bod uznesenia, ktorým Zastupiteľstvo BSK berie na 
vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu. 

Uznesenie č.  10:                                                                                                                                                   

Finančná komisia po prerokovaní  odporúča v predloženom materiáli upraviť bod B 
navrhovaného Uznesenia, doplniť bod uznesenia, ktorým Zastupiteľstvo BSK berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu a následne po zapracovaní pripomienok 
zaradiť predložený materiál do rokovania Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK 
tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0  

 
Materiál č. 9:  Pracovný návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského 

samosprávneho kraja č. ... /2018 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra 
poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle §81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov                                                                                                                   

Materiál  prezentovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Mgr. Michaela Šopová. Vzhľadom 
na úpravu materiálu č. 10 komisia tento materiál neprerokovala a neprijala k nemu 
uznesenie.                                                                                                                                      

 

Materiál č. 10.: Pracovný návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského 
samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku 
neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 
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448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Materiál prezentovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Mgr. Michaela Šopová.  Predseda 
komisie upozornil prítomných, že na prijatie VZN je nutná trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov zastupiteľstva BSK .                                                                                                                                    

Uznesenie č.  11:                                                                                                                                                   
.   Finančná komisia po prerokovaní  odporúča predložený materiál zaradiť do rokovania 
Zastupiteľstva BSK a odporúča Zastupiteľstvu BSK tento materiál schváliť.  

Hlasovanie:      Prítomní: 11    Hlasovalo:  11,     za:  11,     proti:  0,     zdržal sa:  0  

  

K bodu č. 3 - Rôzne. 

Prebehla voľná diskusia medzi členmi komisie týkajúca sa prezentovaných materiálov. 
Nevznikli žiadne iniciatívne návrhy na prerokovanie. 

 

  

K bodu č. 4 - Záver 

Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a spoluprácu a ukončil zasadnutie Finančnej 
komisie (o 21,00 hod) .  

 

 

Zapísal:  Marek Vlčej, 10.1.2017                               Schválil: Ing. István Pomichal                                                                

tajomník finančnej komisie                                             predseda finančnej komisie  


