
Zápisnica č. 7/2017  

z rokovania Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja  

zo dňa 25. apríla 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.  

 

K bodu 2: 

 

2.1 

Pracovný návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na 

predaja pozemkov a stavieb v areáli DSS ROSA, zapísaných na LV č. 1712, v k. ú.  Bratislava – 

Karlova Ves 

 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. Na zasadnutí komisie bol 

prítomný aj riaditeľ DSS ROSA p. Kuric a ekonóm p. Tekula. Komisia prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: 

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

vedomie a žiada stanovisko predsedov poslaneckých klubov, či odporúčajú  tento majetok vyhlásiť za 

prebytočný. V prípade, že toto stanovisko bude kladné, k prerokovávanému materiálu sa uskutoční 

zasadnutie komisie majetku, investícií a  VO dňa 11.5.2017.   

 

Hlasovanie:        Prítomní:  4 

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

    Proti: 1 (p. Sloboda) 

    Zdržal sa: 0  

 

2.2 

Pracovný návrh na zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky 

na parc. č. 14959/3, súp. číslo 3917, v k.ú. Trnávka na ulici Nerudova 14, Bratislava, spočívajúceho v 

práve prechodu, prejazdu, uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí na majetku BSK 

 
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. Patoprská, p. Schwartzová, p. Sloboda) 

              Proti: 0 

      Zdržal sa: 0  

 

2.3 

Pracovný návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187, v k. ú. Záhorská 

Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v 

prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 3250, súp. číslo 7782, v k.ú. Záhorská Bystrica na ulici 

Donská 60, Bratislava, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a práve vstupu za účelom 

ich opravy a údržby, na majetok BSK 



 

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. Patoprská, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

     Proti: 0 

       Zdržal sa: 0 

 

2.4 

Pracovný návrh vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb v areáli 

bývalého SOU energetického, zapísaných na LV č. 4526, v k. ú.  Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

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: 3 (p. Káčer, p. Patoprská, p. Schwartzová,)  

Proti: 1 (p. Sloboda)  

Zdržal sa: 0  

 

2.5 

Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a 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: 3  (p. Káčer, p. Patoprská, p. Schwartzová)        

Proti: 0         

Zdržal sa: 1 (p. Sloboda) 

 

2.6 

Pracovný návrh - Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a 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: 3  (p. Káčer, p. Patoprská, p. Schwartzová)  

Proti: 1 (p. Sloboda)    

Zdržal sa: 0 

 

2.7 

Pracovný návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 123/2016 

 

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: 3  (p. Káčer, p. Patoprská, p. Schwartzová)     

Proti: 0         

Zdržal sa: 1 (p. Sloboda)    

 

2.8 

Pracovný návrh na zaradenie investície zateplenia objektu Nemocnice s poliklinikou, Duklianskych 

hrdinov 34, 901 22 Malacky do plánu investičných akcií na rok 2017 v rámci Stratégie znižovania 

energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK 

 

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. Patoprská, p. Schwartzová)        

Proti: 1 (p. Sloboda)            

Zdržal sa: 0 

 

2.9 

Pracovný návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu IROP 2014 – 

2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave - 

DSS a ZPS Rača 

 

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. Patoprská, p. Schwartzová, p. Sloboda)         

Proti: 0        

Zdržal sa: 0 

 

2.10 

Správa O činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava 

Region Tourism za rok 2016 

 

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. Patoprská, p. Schwartzová, p. Sloboda)          

Proti: 0        

Zdržal sa: 0 

 

2.11 

Pracovný návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, okres Bratislava III 

 

Uvedený materiál komisia prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 



 

Uznesenie č. 11: 

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. Patoprská, p. Schwartzová, p. Sloboda)          

Proti: 0        

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3  

 

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

mesiace apríl – máj. Uvedené prezentovali p. Chynoranský, p. Pokojný a p. Bartošová. 

 

K bodu 4 

 

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

 

 

Bratislava 25. 4. 2017 

 

 

Zapísal:  JUDr. Matúš Šaray 

  tajomník komisie 

 

 

   Ing. Juraj Káčer 

                              predseda komisie 


