
                                      Zápisnica č. 04/2017  z rokovania 
 
Komisie regionálneho  rozvoja, územného plánovania a životného   prostredia 
                                          
 
Dátum :  7.6.2017 od 13,00 hod. do 15,15 hod. 
Miesto :  zasadacia miestnosť 031 na prízemí  BSK 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej 
vody v Bratislavskom kraji   (OÚP,GISaŽP) 

3. Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom Pezinok, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA) 

4.  Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Vysoká 
pri Morave, ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA) 

5. Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Malé 
Leváre, ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA 

6. Pracovný návrh na majetko-právne vysporiadanie vo Vajnoroch areáli SOŠ 
elektrotechnickej na Rybničnej ul. V Bratislave (doplnený bod) 

7. 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   (OFIN)  

8. Pracovný návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných 
školách v Bratislavskom kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2017   (OŠMaŠ) 

9. Pracovný návrh Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym 
krajom a Mestskou časťou Bratislava – Petržalka   (OŠMaŠ) 

10. Návrh na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci Častá pre 
potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA   (OSV) 

11. Pracovný návrh na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby 
deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA   (OSV) 

12. 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“   (OSÚRaRP) 

13. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2016   
(OSÚRaRP) 

14. Správa z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014 - 2020 za rok 2016   (OSÚRaRP) 

15. Pracovný návrh Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 
na podporu cestovného ruchu za rok 2016   (OCRaK) 



 

16. Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry 
za rok 2016   (OCRaK) 

17. 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   (OCRaK) 

18. Pracovný návrh zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša 
Kostku v Stupave  (doplnený bod) 

19. Rôzne 

20. Záver  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  Otvorenie zasadnutia komisie, schválenie programu 
 
Rokovanie komisie  otvoril a viedol  v zastúpení predsedu komisie Mgr. Attilu Horvátha 
pp. L. Gujber, ktorý prítomných oboznámil s programom komisie a s doplnením dvoch 
bodov programu.  
Zástupca predsedu komisie konštatoval, že sú prítomní    7   poslanci a 
komisia je uznášania schopná.  
 
Uznesenie :  
Komisia odsúhlasila program rokovania s doplnenými bodmi 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti - 0 
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
2.  Informácia Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a 

podzemnej vody v Bratislavskom kraji   (OÚP,GISaŽP) 

 
Materiál uviedla : Ing. arch.Jana Zlámalová 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK zobrať materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -0    
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
3. Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom 

Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA) 
 
Materiál uviedla: JUDr. Matúš Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -  1 (pp. Karman) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
 



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

Vysoká pri Morave, ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA) 

Materiál uviedol: JUDr. Matúš Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti - 0  
zdržal sa hlasovania – 1 (pp. Karman)  
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
Prišiel pp Demel 
 
5. Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. 

Malé Leváre, ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA) 

Materiál uviedol:  JUDr. Matúš Šaray 
 
Uznesenie :  

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 

Hlasovanie : 
za - 8 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
6. Pracovný návrh na majetko-právne vysporiadanie vo Vajnoroch areáli SOŠ 

elektrotechnickej na Rybničnej ul. V Bratislave 
 
Materiál vysvetlil JUDr. Matúš Šaray 
 
Uznesenie :  

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK  materiál dopracovať 
a opätovne predložiť na prerokovanie do komisie RR, ÚP a ŽP.. 

Hlasovanie : 
za - 7 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
Odišiel pp. Pokorný. 
 



7. 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   (OFIN)  

 
Materiál uviedol : Ing. Marián Múdry 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti - 0  
zdržal sa hlasovania – 0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
8. Pracovný návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných 

školách v Bratislavskom kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2017   
(OŠMaŠ) 

 
 

    Materiál uviedol : Mgr. Jana Zápalová 
 

Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť   
 

Hlasovanie: 
za - 7 
proti -   0 
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
9.  Pracovný návrh Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava – Petržalka   (OŠMaŠ)   
 
Materiál uviedol : Mgr. Jana Zápalová 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť  
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti - 0   
zdržal sa hlasovania -0   
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 



10.  Návrh na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci Častá 
pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA   
(OSV)   

 
Materiál uviedla : Mgr. Michaela Šopová 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie :  
za - 6 
proti - 0   
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 1 (pp. Šváral) 
 
 
11.  Pracovný návrh na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA   (OSV) 
 
Materiál uviedol: Mgr. Michaela Šopová,  
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti - 0   
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 1 (pp.Śváral)  
 
 
12.  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“   (OSÚRaRP) 

 
Materiál uviedla: Mgr. Michaela Šopová 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 



13.  Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2016   
(OSÚRaRP) 

 
Materiál uviedla : Mgr. Peter Jesenský 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za –  7 
proti -  0  
zdržal sa hlasovania –0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
 

14.  Správa z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014 - 2020 za rok 2016   (OSÚRaRP) 
 
Materiál uviedla:  Mgr.Linda Moravčíková 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -   0 
zdržal sa hlasovania - 0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
 
15. Pracovný návrh Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu cestovného ruchu za rok 2016   (OCRaK) 

 
Materiál uviedla:  Ing. Agáta Mikulová 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený materiál zobrať na 
vedomie. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -0   
zdržal sa hlasovania - 0  
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
 



16. Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu 
kultúry za rok 2016   (OCRaK)  

 
Materiál uviedla: Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, Mgr.Zuzana Ivašková 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK zobrať materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -   0 
zdržal sa hlasovania -0   
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
17. 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   (OCRaK)  

 
Materiál uviedol:  Mgr. art. Zuzana Šajgalíková,  
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti -  1 (pp. Šváral) 
zdržal sa hlasovania - 0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
18. Pracovný návrh Zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea 

Ferdiša Kostku v Stupave 
 
Materiál uviedol Mgr. R. Šenkirik 
 
Uznesenie :   

Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK schváliť Zámer 
záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave 
a  odporúča súčasne predložiť samostatný materiál týkajúci sa kúpy 
predmetných nehnuteľností uvedených v materiáli za  sumu uvedenú 
v znaleckom posudku. 

 

Hlasovanie : 
za - 7 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 



 
19. Rôzne 

JUDr. Šaray, vedúci právneho oddelenia z poverenia predsedu BSK, podal ústnu 
informáciu k príprave materiálu („určenie volebných obvodov  pre voľby do VÚC 
2017“). 

 

20.   Záver 

 
Rokovanie komisie ukončil  zástupca predsedu pp Gujber o 15.15 hod. a poďakoval 
prítomným členom komisie za účasť. 
 
 
V Bratislave, 07.06.2017 
Zapísala : Ing .arch. Jana Zlámalová, tajomníčka komisie, v .r. 
Overil : Ing. Ladislav Gujber  v .r. 
 
 
 
 
 
 
 


