
Zápisnica č. 1/2018  

z rokovania Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja  

zo dňa 8. januára 2018 

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 otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov komisie. 

Predsedníčka komisie navrhla za svojho zástupcu  p. poslanca Martina Chrena, ktorý ju bude 

v neprítomnosti zastupovať. S návrhom podpredsedu komisie prítomní vyslovili svoj súhlas. 

Zároveň sa členovia komisie dohodli, že zasadnutie komisie bude prebiehať vždy v rovnakom 

termíne, a to v utorok o 16.00 hod.  

 

Rokovania komisie sa zúčastnil riaditeľ Úradu BSK p. Viskupič, ktorý poslancov informoval o 

návrhu zabezpečovať materiály na rokovanie iba elektronickou formou. Žiaden člen komisie 

nebol proti zavedeniu tejto distribúcie materiálov. Predsedníčka komisie zároveň riaditeľa úradu 

požiadala, aby boli materiály zasielané v zamknutej a aj v editovateľnej forme a zároveň 

pripraviť prehľad, v ktorom bude uvedené koľko sa ušetrí. Riaditeľ úradu informoval, že je 

možné zabezpečiť aj tlačené materiály, ak niekto o to požiada. Zároveň je možné zabezpečiť aj 

tablet, ak bude požiadavka. 

 

O 16.15 sa na rokovanie dostavil p. Pekár a o 16.30 p. Krúpa. 

 

K bodu 2: 

 

PRACOVNÝ NÁVRH  

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-2020  

 

Uvedený materiál prezentoval Ing. Ivan Bošňák, riaditeľ odboru financií. Prerokovania 

uvedeného materiálu sa zúčastnili aj Ing. Pavol Líška, Ing. Jozef Chynoranský a Ing. Vladimír 

Pokojný, ktorí podali vysvetlenie k otázkam členov komisie. Členovia komisie zároveň požiadali, 

aby im bol doručený zoznam nehnuteľného majetku BSK (pasport, ktorý bol v minulosti Úradom 

objednaný), zmluva so spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. a aj 

prehľad príjmov z prenájmu priestorov v Poliklinike Karlova Ves. Uvedený materiál komisia 

prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: 

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

vedomie, navrhuje predložiť a prerokovať na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja a zapracovať zmeny v časti B. uznesenia v zmysle diskusie (B.2. presuny 

len v rámci programu 10% a B.4. vypustiť).   

 

Hlasovanie:        Prítomní:  7 

                           Za: 7          Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

O 19.15 hod. z rokovania komisie odišiel p. Karman. 

 

 



PRACOVNÝ NÁVRH na ukončenie nájmu bytu Milana Mihálika nachádzajúceho sa v 

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

 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. Uvedený materiál 

komisia prerokovala a 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:  6 

                           Za: 4          Proti: 0        Zdržal sa: 1 (p. Hudáková) 

     Nehlasoval: 1 (p. Káčer – osobne sa pozná s p. Mihálikom) 

 

 

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 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. Uvedený materiál 

komisia prerokovala a 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:  6 

                           Za: 6          Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

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 

 

Uvedený materiál prezentoval JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia. Uvedený materiál 

komisia prerokovala a 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:  6 

                           Za: 6          Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOVNÝ NÁVRH 

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2014-2020 

 

Uvedený materiál prezentovala Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného 

rozvoja  a riadenia projektov. 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:  6 

                           Za: 6          Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 

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 

 

A 

 

PRACOVNÝ NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja 

o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom 

poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom 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 

 

Uvedený materiál prezentovala PhDr. Marica Šiková, vedúca oddelenia  registrácie a  

financovania sociálnych služieb. Komisia prerokovala oba materiály spoločne, nakoľko uvedené 

materiály spolu súvisia, s tým, že prvý návrh nie je potrebné schvaľovať formou VZN, nakoľko 

podmienky registrácie sú upravené priamo v zákone a nie je vhodné preberať text právneho 

predpisu do VZN. Odbor sociálnych vecí pripraví „manuál“, ktorý bude pomôckou pre 

žiadateľov o registráciu. V druhom návrhu VZN sa ruší pôvodné VZN o registrácii bez náhrady. 

 

Pôvodne doručený návrh druhého VZN bol na rokovanie komisie doručený v novom znení, ktoré 

sa venovalo len financovaniu fakultatívnych služieb, nakoľko služby, ktoré BSK poskytuje 

obligatórne sú priamo upravené v novelizovanom zákone. z týchto dôvodov prijala komisia 

uznesenie len k druhému návrhu VZN. 

 

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:  6 

                           Za: 6          Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

 



3. Rôzne  

 

V uvedenom bode neboli prerokované žiadne materiály. 

 

4. Záver 

 

Predsedníčka komisie prítomným poďakovala za účasť na rokovaní komisie a o 20.15 hod. 

ukončila jej činnosť. 

 

Bratislava 9. 1. 2018 

 

 

 

Zapísal:  JUDr. Matúš Šaray 

  tajomník komisie     Ing. Mária Hudáková 

         predsedníčka komisie 


