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Zápisnica č. 2/2017 

z rokovania Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja zo dňa 14.3.2017 o 15:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program bol prerokovaný v tomto poradí: 

 

1. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 

za rok 2016 

2. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 

3. Správa o kontrole plnenia Uznesení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja za rok 2016 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2016 

5. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK 

6. Žiadosť o prenájom priestorov pre Spojenú školu v ZKR Gaudeamus 

7. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2016 

8. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na 

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – 

DSS a ZPB MEREMA 

9. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na 

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – 

DSS a ZPB MEREMA 

10. Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

BSK -  stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke 

11. Pracovný návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. 

Senec 

12. Zámer zriadenia 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 

13. Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby 

súp. číslo 3235, situovanej na pozemku , parc.č. 1948 v k .ú. Petržalka, vedenej 

na LV č. 3302 

14. 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. Z komisie 

zdravotníctva a sociálnych vecí sa ospravedlnila pani poslankyňa RNDr. Černá.  

 

1. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 

2020 za rok 2016 

 

Materiál prezentovala:  Ing. Mikulová  vedúca oddelenia cestovného ruchu 

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

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

2. Návrh na zmenu rozpočtu BSK v roku 2017 

 

Na rokovanie komisie prišiel MUDr. Haramia. 

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. 

 

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

Ing. Bendík) 

Za: 4 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, MUDr. Haramia, Ing. Patoprstý) 

Proti: 0 

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

 

MUDr. Haramia požiadal, aby vedenie Ú BSK uvažovalo o zateplení budovy, v prenájme 

ktorej sa nachádza Nemocnica Malacky. 

 

3. Správa o kontrole plnenia Uznesení zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2016 

 

Materiál prezentovali: 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, Ing. Sloboda, MUDr. Haramia, Ing. Patoprstý, 

Ing. Bendík) 

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

Bendík) 

Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2016 

 

Na rokovanie komisie prišiel Ing.  Baxa. Z komisie sa vzdialil MUDr. Haramia. 

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, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, Ing. Patoprstý, Ing. 

Bendík) 

Za: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

5. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK 
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Materiál prezentovali: Mgr. Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a Mgr. Marendiak, 

vedúci oddelenia sociálnej pomoci 

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, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, Ing. Patoprstý, MUDr. 

Haramia) 

Za: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

6. Žiadosť o prenájom priestorov pre Spojenú školu v ZKR Gaudeamus 

 

Mgr. Šopová členov komisie informovala o písomnej žiadosti, ktorá bola doručená Ú BSK Mgr. 

Lackovičom, riaditeľom Spojenej školy. Mgr. Lackovič sa ospravedlnil z neúčasti z dôvodu 

konania maturitných skúšok. Spojená škola má dlhodobo v prenájme časť priestorov v 

Zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus (ďalej iba „ZKR Gaudeamus“), Mokrohájska 

cesta 3, Bratislava. Školu navštevujú predovšetkým deti so zdravotným postihnutím, časť z nich 

sú aj prijímatelia sociálnej služby. Mgr. Lackovič požiadal o možnosť zabezpečenia nového 

priestoru pre potreby školy formou výpožičky. Škola chce uvedené priestory využívať na 

zabezpečenie vyučovania predmetov Technika a Pracovné vyučovanie a na realizáciu 

komunitných projektov školy. Ide o priestory v ZKR Gaudeamus na Mokrohájskej ceste 3, 

ktoré v minulosti slúžili ako stolárske dielne a garáž, v súčasnej dobe sú dlhodobo nevyužívané. 

Ide o priestory na prízemí s veľkosťou 110,25 m2 (jedna veľká miestnosť s umývadlom a jedna 

malá miestnosť spojená s vchodom z vonkajšej strany z átria). Priestory je potrebné vhodne 

upraviť. Škola si úpravu zabezpečí z vlastných finančných prostriedkov, ako aj následnú údržbu 

a prevádzku. Energie vo výške cca 251 Eur mesačne  (podľa výpočtov ZKR Gaudeamus)  bude 

uhrádzať škola.  Zriaďovateľ školy s prenájmom súhlasí. 

 

Nakoľko škola má záujem, aby mohla priestory využívať bezplatne, resp. za symbolický 

poplatok, právne oddelenie Úradu BSK odporučilo ako vhodnú formu prenájom s osobitným 

zreteľom, k čomu je potrebný súhlas a odporúčania komisií a následne schválenie návrhu 

Z BSK.  

 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní žiadosti súhlasia so zámerom prenajatia 

prebytočných priestorov v ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3, Bratislava. Odbor 

sociálnych vecí v spolupráci s odborom financií a právnym oddelením  vypracuje návrh na 

prenájom predmetných priestorov s podmienkami na ďalšie zasadnutie komisie a následne 

rokovanie Z BSK. 

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

Bendík) 

Za: 6  (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, Ing. Patoprstý, Ing. Bendík) 

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

7. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2016 

 

Z komisie sa vzdialil Ing. Bendík. 
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Materiál prezentovala: Mgr. Papánová, vedúca oddelenia správy majetku 

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. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa) 

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

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

 

8. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na 

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – 

DSS a ZPB MEREMA 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho 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. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa) 

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

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

 

9. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na Silvánovej 

ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB 

MEREMA 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho 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. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa) 

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

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

10. Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK 

-  stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke 

 

Na rokovanie komisie sa vrátil MUDr. Haramia. 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho 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: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, MUDr. 

Haramia) 

Za: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, MUDr. Haramia) 

Proti: 0          Zdržal sa: 0 
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11. Pracovný návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. 

Senec 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu hlasovali za návrh na zmenu 

uznesenia (príloha č. 1) o zrušení verejnej obchodnej súťaže a materiál s novým znením 

uznesenia predložiť na rokovanie Z BSK. 

 

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

Haramia) 

Za: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, MUDr. Haramia) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

 

 

12. Zámer zriadenia 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 

 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho 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. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa) 

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

Proti: 0           

Zdržal sa: 0 

 

 

13. Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby súp. 

číslo 3235, situovanej na pozemku , parc.č. 1948 v k .ú. Petržalka, vedenej na LV č. 

3302 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho 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: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, MUDr. 

Haramia) 

Za: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, MUDr. Haramia) 

Proti: 0          Zdržal sa: 0 
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14. Rôzne 

 

Mgr. Šopová a Mgr. Marendiak z odboru sociálnych vecí informovali členov komisie o liste 

Mgr. Kmeťa, riaditeľa DSS a ZpS v Rači. Zariadenie eviduje dlhodobo zníženie záujmu 

o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v budove na ulici Pri Vinohradoch 

267 a z tohto dôvodu nie je využitý celý rozsah ubytovacích kapacít zariadenia na poskytovanie 

sociálnej služby. V tomto objekte bola do roku 2008 poskytovaná sociálna služba „domov – 

penzión pre dôchodcov“, čo zodpovedalo aj priestorovému usporiadaniu a dispozícii obytných 

priestorov Aktuálne podmienky v bytových jednotkách neumožňujú prijímanie občanov, 

ktorých zdravotný stav si vyžaduje stálu odbornú, najmä zdravotnú starostlivosť a pomoc pri 

jednotlivých úkonoch pri sebaobsluhe, ako aj občanov s problémami s mobilitou, ktorí sú 

odkázaní aj na kompenzačné pomôcky. Väčšina občanov, ktorí žiadosť podajú, podmienky na 

prijatie nespĺňajú. Na druhej strane je vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti 

BSK potreba získať zamestnancov na niektoré pracovné pozície (napríklad opatrovateľ, sanitár 

pomocná sila v kuchyni, upratovačka), pričom v Bratislave je nedostatok záujemcov a tí 

prichádzajú z väčšej vzdialenosti z iných regiónov. Týmto zamestnancom vznikajú vysoké 

náklady v porovnaní s ich mzdami z dôvodu úhrady za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach 

alebo v nájme. 

 

Stanovisko komisie: Členovia komisie hlasovali o príprave návrhu materiálu na nasledujúcu 

komisiu na zmenu účelového určenia časti budovy na ul. Pri vinohradoch 267, Bratislava, 

v bytových jednotkách, kde sa aktuálne neposkytuje sociálna služba, na vhodnú formu 

ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK, za splnenia 

vopred stanovených podmienok (najmä prechodné ubytovanie na dobu určitú).  Realizáciou 

uvedeného návrhu nebude dotknutá hlavná náplň DSS a ZpS Rača ako poskytovateľa 

sociálnych služieb. 

 

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

Haramia) 

Za: 6 (PhDr. Németh, Ing. Virágová, Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, Ing. Baxa, MUDr. Haramia) 

Proti: 0          Zdržal sa: 0 

 

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

rokovanie 

 

 

 

 

              PhDr. Gabriella Németh v. r. 

                                                                                            predsedkyňa komisie 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Šopová 
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V Bratislave, dňa 14.3.2017 


