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Zápisnica č. 5/2017 

z rokovania Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja zo dňa 13.9.2017 o 15:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program bol prerokovaný v tomto poradí: 

 

 

1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017 

2. Pracovný návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 

kraja č. .../2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných 

zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 

3. Pracovný návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 

kraja č. .../2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške 

úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

4. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 

30.6.2017 

5. PRACOVNÝ NÁVRH Aktualizácia investičného plánu Bratislavského 

samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania  

6. PRACOVNÝ NÁVRH na zmenu uznesenia Z BSK  č. 51/2016 a 65/2017 z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa a na schválenie vstupu Bratislavského 

samosprávneho kraja do projektu „Kreatívne centrum Bratislava“ v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 

7. Návrh - Bratislavská Regionálna dotačná schéma – Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 podľa VZN BSK č. 2/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK 

8. Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi 

cestami a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Modra, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

10. Pracovný návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v 

areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave 

11. Pracovný návrh na  dlhodobý prenájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2667/10 a 

časti stavby - 1.nadz. podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc.č. 2667/6, 

súp. číslo 6038, vedených  na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestskej časti Bratislava 

- Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa. 

12. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 

13. Rôzne 

 

Rokovanie Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja (ďalej len „KZaSV“) otvorila a viedla predsedníčka komisie                  

PhDr. Gabriella Németh, ktorá oboznámila členov komisie s programom rokovania 

s doplneným bodom č. 11. Z komisie zdravotníctva a sociálnych vecí sa ospravedlnili Ing. Baxa 

a  RNDr. Černá. 
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1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017 

 

Materiál prezentoval: Ing. Marušák, hlavný kontrolór 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Hlasovanie: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, MUDr. Haramia, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, 

Ing. Bendík) 

Za: 6  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

2. Pracovný návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2017 o určení počtu tried prvého ročníka 

stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 

2018/2019 

 

Materiál prezentoval: Mgr. Zápalová, vedúca oddelenia školstva 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Z komisie sa vzdialil MUDr. Haramia 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

3. Pracovný návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských 

účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Materiál prezentoval: Mgr. Zápalová, vedúca oddelenia školstva 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

4. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho 

kraja k 30.6.2017 

 

Materiál prezentoval: Ing. Múdry, riaditeľ odboru financií 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 
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Do komisie sa vrátil MUDr. Haramia a vzdialil sa Ing. Bendík. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, MUDr. Haramia, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

5. PRACOVNÝ NÁVRH Aktualizácia investičného plánu Bratislavského 

samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania  

 

Materiál prezentoval: Ing. Chynoranský, riaditeľ OIČSMaVO 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Do komisie sa vrátil Ing. Bendík. 

 

Hlasovanie: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, MUDr. Haramia, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, 

Ing. Bendík) 

Za: 4 

Proti: 0            Zdržal sa: 2 (Ing. Bendík, Ing. Sloboda) 

 

6. PRACOVNÝ NÁVRH na zmenu uznesenia Z BSK  č. 51/2016 a 65/2017 z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa a na schválenie vstupu Bratislavského 

samosprávneho kraja do projektu „Kreatívne centrum Bratislava“ v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 

 

 

Materiál prezentoval: Mgr. Hakel, vedúci OSaÚR 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Hlasovanie: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, MUDr. Haramia, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, 

Ing. Bendík) 

Za: 6  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

7. Návrh - Bratislavská Regionálna dotačná schéma – Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 podľa VZN BSK č. 2/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK 

 

 

Materiál prezentoval: Šajgalíková, riaditeľka OCRaK 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Z komisie odišiel MUDr. Haramia. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 
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Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

8. Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi 

cestami a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Šaray vedúci prácneho oddelenia 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

9. Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. 

Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Šaray vedúci prácneho oddelenia 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV hlasovali o stiahnutí materiálu z rokovania. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

10. Pracovný návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania 

nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Šaray vedúci prácneho oddelenia 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV hlasovali o stiahnutí materiálu z rokovania. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

11. Pracovný návrh na  dlhodobý prenájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2667/10 

a časti stavby - 1.nadz. podlažia, miestností č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc.č. 

2667/6, súp. číslo 6038, vedených  na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa. 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Šaray vedúci prácneho oddelenia 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu nesúhlasia so znením 

predloženého materiálu a žiadajú ho dopracovať v zmysle uznesenia č. 85/2017 a o ďalšie 

náležitosti. 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 
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12. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny 

kraj 

 

Informáciu prezentoval: bez prezentácie 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK a schváliť ho tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

13. Rôzne:  

 

a, Cenník: Zmena cenníka fakultatívnych služieb z dôvodu ukončenia služby hipoterapie 

a zvýšenia nákladov na prevádzku regionálne diagnosticko-poradenského centra 

 

Materiál prezentoval: Mgr. Šopová riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV berú uvedenú informáciu na vedomie a odporúčajú 

predsedovi BSK schváliť zmeny v cenníku. 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

 

b, Žiadosť o navýšenie finančného príspevku pre organizácie (na základe písomných 

žiadostí organizácií):  

 

OZ Ichtys: opatrenia SPOaK 

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.: služba včasnej intervencie 

Raná starostlivosť n.o.: služba včasnej intervencie 

DEPAUL SLOVENSKO n.o.: špecializované sociálne poradenstvo 

Občianske združenie STOPA Slovensko: špecializované sociálne poradenstvo 

Vagus, občianske združenie: špecializované sociálne poradenstvo 

 

 

Materiál prezentoval: Mgr. Šopová riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní žiadosti, odporúčajú žiadostiam 

vyhovieť v rozsahu navýšenia finančného príspevku v pomere na posledný kvartál 2017. 

 

Hlasovanie: 5 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Za: 5  

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

  

Na záver PhDr. Németh poďakovala prítomným členom komisie za ich účasť a ukončila 

rokovanie. 

 



 6 

 

              PhDr. Gabriella Németh v. r. 

                                                                                            predsedkyňa komisie 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Šopová 

V Bratislave, dňa 13.9. 2017 


