
 
 

KOMISIA DOPRAVY ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 1 

 Z Á P I S N I C A  č. 1 / 2019 
 

zo zasadnutia Komisie dopravy Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 21.1.2019 o 15:00h 

v zasadacej miestnosti č. 031 na prízemí Úradu BSK 
 
 

 
Členovia: Adamec, Aufrichtová, Buocik, Dvoran, Gašparovič, Gujber, Kisková, Krúpa, 

Ožvaldová, Patoprstý, Smeja, Uhler, Vlačiky  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Kisková, Smeja, Patoprstý 
Tajomník:  Tomašovičová  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Body rokovania komisie. 

Bod 
č. 1 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 

.../2019 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. 

Bod 
č. 2 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 

.../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

Bod 
č.3  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku so 

sídlom Bratislavská 44, Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň a zaradenie Spojenej 
školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná 
škola záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 

Bod 
č.4  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo 

vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o výmere 45,29 

m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka. 

Bod 
č.5  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného 

majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy bývalého SOU na 
parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, 

vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto. 

Bod 
č.6  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie zámeru  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve a 

zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku, parcela č. 572/2, k stavbe „Diaľnica D4- Bratislava, Jarovce 
- Ivanka sever“. 

Bod 
č.7  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie kúpy pozemkov a zriadenie práva vecného bremena k 

pozemkom nachádzajúcich sa v k. ú. Svätý Jur. 

3. Rôzne. 
4. Záver. 
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1 Otvorenie 
 
Predseda komisie, pán Buocik privítal na rokovaní prítomných poslancov a konštatoval, že na 
zasadnutí KD je prítomných 10 poslancov a KD je uznášaniaschopná. KD skonštatovala, že body 
č. 1 až 6 budú odhlasované bez osobitného prezentovania spracovateľom materiálu. 
Prítomní členovia KD schválili program.  
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:     10 

proti:       0 
zdržal sa:      0 
nehlasoval:      0 
 
 

Bod 
č.1 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 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. 

Materiál prezentoval/i: Komisia bez osobitného prezentovania spracovateľom prerokovala 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:     10 
proti:       0 
zdržal sa:      0 
nehlasoval:      0 
UZNESENIE k bodu č. 1/ Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
 
 

Bod 
č.2 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady 
nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

Materiál prezentoval/i: Komisia bez osobitného prezentovania spracovateľom prerokovala 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:       10 
proti:         0 
zdržal sa:        0 
nehlasoval:        0 
 
UZNESENIE k bodu č. 2/ Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
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Bod 
č.3 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku 
so sídlom Bratislavská 44, Malinovo so súčasťami Školský internát a Školská jedáleň 
a zaradenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo s organizačnými zložkami 
Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a so súčasťami Školský 
klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 

Materiál prezentoval/i: Komisia bez osobitného prezentovania spracovateľom prerokovala 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:     10 
proti:       0 
zdržal sa:      0 
nehlasoval:      0 
 
UZNESENIE k bodu č. 3/ Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
 
 

Bod 
č.4 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku 
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja - nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o 
výmere 45,29 m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka 

Materiál prezentoval/i: Komisia bez osobitného prezentovania spracovateľom prerokovala 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:     10 
proti:      0 
zdržal sa:     0 
nehlasoval:     0 
 
UZNESENIE k bodu č. 4/ Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
 
 

Bod 
č.5 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - 
budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov parc. č. 17063/17 a 17063/22, na 
Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto. 

Materiál prezentoval/i: Komisia bez osobitného prezentovania spracovateľom prerokovala 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:     10 
proti:       0 
zdržal sa:      0 
nehlasoval:      0 
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UZNESENIE k bodu č. 5/ Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
 
 

Bod 
č.6 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie zámeru  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej 
zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  pozemku, parcela č. 572/2, k stavbe 
„Diaľnica D4- Bratislava, Jarovce - Ivanka sever“. 

Materiál prezentoval/i: Komisia bez osobitného prezentovania spracovateľom prerokovala 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
prítomní:   10 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Aufrichtová, Gujber, Adamec, Krúpa,   
            Uhler, Ožvaldová 
za:    10 
proti:       0 
zdržal sa:      0 
nehlasoval:      0 
 
 
UZNESENIE k bodu č. 6/ Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
 
 
o 15,40 hod. sa ospravedlnila pani poslankyňa Aufrichtová a z KD odišla. 

Bod 
č.7 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie kúpy pozemkov a zriadenie práva vecného bremena 
k pozemkom nachádzajúcich sa v k. ú. Svätý Jur. 

Materiál prezentoval/i:. JUDr. Šaray, vedúci právneho oddelenia. 
Hlasovanie: 
prítomní:    9 Buocik, Gašparovič, Dvoran, Vlačiky, Gujber, Adamec, Krúpa, Uhler,   
            Ožvaldová 
za:     9 
proti:      0 
zdržal sa:     0 
nehlasoval:     0 
 
 
UZNESENIE k bodu č. 7/  
Stanovisko:  
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej 
podobe. 
 

1. Rôzne 
 

KD požiadala o spracovanie a predloženie stručnej informácie k procesu vysporiadania 
vlastníctva pozemkov pod cestami II. a III. triedy k najbližšiemu rokovaniu KD, ktoré sa bude 
konať 11.3.2019. 
Mgr. Halabica, riaditeľ odboru dopravy informoval o stave komunikácii a mostov v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, každoročne aktualizovaným SSC.  
KD sa dohodla, že dňa 11.2.2019 o 9,00 hod. sa stretne v priestoroch spoločnosti RCB, a.s., 
Čučoriedková 6, Bratislava a  v sprievode zamestnancov spoločnosti bude vykonaná obhliadka 
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ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji po jednotlivých strediskách a to, Senec, Pezinok 
a Malacky. 
Predseda komisie dopravy p. Buocik navrhol, aby sa uskutočnila mimoriadna komisia dopravy za 
účasti odborných pracovníkov spoločností Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a Slovak Lines, 
a.s.. Termín bude spresnený. 
O 15,50 hod. sa ospravedlnil p. Buocik a z KD odišiel.  
Ďalej rozpravu v bode Rôzne viedla pani poslankyňa Ožvaldová. 
 

2. Záver 
Po vyčerpaní všetkých naplánovaných bodov programu pani poslankyňa Ožvaldová poďakovala 
prítomným členom komisie za aktívnu činnosť a zasadnutie KD ukončila 16,15 hod. 
 
 
 
 
 

Mgr. Ján Buocik, v.r. 
predseda Komisie dopravy Z BSK  
 
 
 
 
 
 

v Bratislave, dňa 21.1.2019 
Beata Tomašovičová 
tajomníčka Komisie dopravy ZBSK 


