
Zápisnica č. 8/2017  

z rokovania Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja  

zo dňa 7. júna 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program podľa pozvánky: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na rokovanie Z BSK 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

K bodu 1: 

Rokovanie komisie otvoril Ing. Káčer, predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie 

a konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda komisie navrhol, aby boli prednostne 

prerokované materiály, ktoré sú v gescii komisie majetku investícií a verejného obstarávania, vzhľadom 

na avizovaný odchod p. Slobodu a tým pádom neuznášaniaschopnosť komisie. Prítomní členovia komisie 

uvedené jednohlasne odsúhlasili. 

 

K bodu 2: 

 

2.1 

Pracovný návrh na majetko-právne vysporiadanie pozemkov vo Vajnoroch v areáli SOŠ 

elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave 

 

Poslanecký materiál RNDr. Zemanovej a Mgr. Lauka, PhD., ktorí neboli  prítomní na rokovaní komisie. 

Uvedený materiál z technickej stránky prezentoval JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. 

Po prerokovaní komisia nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu berie uvedený materiál na 

vedomie a  odporúča rokovať v zmysle informačného materiálu – Informácia o doterajšom postupe 

majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností situovaných v areáli Gymnázia Malacky, SOŠ 

elektrotechnickej a časti pozemkov pod cestou II/502, k.ú. Svätý Jur. 

 

 

Hlasovanie:        Prítomní:  4 

                          Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda) 

    Proti: 0 

    Zdržal sa: 0  

 

2.2 

PRACOVNÝ NÁVRH na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom Pezinok, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 
Uvedený materiál prezentoval JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. Komisia prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:        Prítomní: 4  

                           Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda) 

              Proti: 0 

      Zdržal sa: 0  

 

2.3 

Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Vysoká pri Morave, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 



 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Šaray, vedúci právneho oddelenia. Komisia prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 3: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:        Prítomní: 4  

                           Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

2.4 

Pracovný návrh na predaj stavby cykoodpočívadla situovaného v k.ú. Malé Leváre, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Šaray, vedúci právneho oddelenia. Komisia prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 4: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4  

Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

2.5 

Návrh na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci Častá pre potreby 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA 

 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Šaray, vedúci právneho oddelenia. Komisia prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č.5: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní:  4 

Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

Proti: 0         

Zdržal sa: 0 

 

2.6 

Pracovný návrh na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb – DSS a ZPB MEREMA 

 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Šaray, vedúci právneho oddelenia. Komisia prijala nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 6: 
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4 

Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

 

 



 

2.7 

Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP v rámci výzvy programu IROP 2014 – 2020 za 

účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - 

DSS a ZPS Rača“ 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 7: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4   

Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

Proti: 0         

Zdržal sa: 0    

 

2.8 

Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2016 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 8: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4   

Za: 3  (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová)        

Proti: 0       

Zdržal sa: 1 (p. Sloboda)      

 

2.9 

PRACOVNÝ NÁVRH na zmenu a doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 47/2017 zo dňa 12.5.2017 na základe dodatočnej požiadavky Európskej 

investičnej banky 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 9: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4  

Za: 4  (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

Proti: 0        

Zdržal sa: 0 

 

2.10 

Pracovný návrh – zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 10: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4  

Za: 4 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová, p. Sloboda)          

Proti: 0        

Zdržal sa: 0 

 

 



 

2.11 

INFORMÁCIA Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v 

Bratislavskom kraji 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 11: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní berie uvedený informačný materiál 

na vedomie.    

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4  

Za: 3 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová)          

Proti: 0        

Zdržal sa: 1 (p. Sloboda) 

 

 

Po prerokovaní bodu 2.11 z rokovania komisie odišiel p. Sloboda s tým, že predsedovi komisie oznámil, 

že nasledujúci materiál má preštudovaný a zdržiava sa hlasovania. 

 

2.12 

NÁVRH na prenájom budovy internátu bývalej Strednej odbornej školy chemickej, Račianska 78, 

Bratislava Nadácii Cvernovka ako prípadu hodného osobitného zreteľa za účelom vybudovania 

Centra metropolitných inovácií 

 

Uvedený materiál prezentovali Mgr. Zuzana Ivašková, vedúca oddelenia kultúrneho plánovania a p. Čavoj 

Komisia materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 12: 

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť 

na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh uznesenia.   

 

Hlasovanie:    Prítomní: 4  

Za: 3 (p. Káčer, p. Patoprstý, p. Schwartzová)          

Proti: 0        

Zdržal sa: 1 (p. Sloboda) 

 

 

K bodu 3  

 

V bode rôzne boli členovia komisie oboznámení s odsúhlaseným zoznamom plánovaných VO BSK na 

mesiac jún.  

 

K bodu 4 

 

Predseda komisie p. poslanec Káčer poďakoval prítomným členom komisie a ukončil jej rokovanie. 

 

 

Bratislava 7. 6. 2017 

 

 

Zapísal:  JUDr. Matúš Šaray 

  tajomník komisie 

 

 

   Ing. Juraj Káčer 

                              predseda komisie 


