
                                      Zápisnica č. 05/2017 z rokovania 
 
Komisie regionálneho  rozvoja, územného plánovania a životného   prostredia 
                                          
 
Dátum :  13.9.2017 od 13,00 hod. do 14.30 hod. 
Miesto :  zasadacia miestnosť 031 na prízemí  BSK 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 

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

(OÚP,GISaŽP) 
 

3. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho 
kraja k 30.6.2017   (OFIN)  
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH Aktualizácia investičného plánu Bratislavského 
samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania   (OIČaSM) 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH na schválenie Memoranda o  spolupráci medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom, Mestskou častou Bratislava – Čunovo a Štátnou ochranou 
prírody Slovenskej republiky v rámci prípravy projektu Ekocentrum kaštieľ Čunovo   
(OSÚRaRP), (OCRaK) 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH na schválenie Plánovacej dohody pre projekt „Cezhraničné 
prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky 
cez rieku Morava   (OSÚRaRP) 
 

7. 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   (OSÚRaRP), 
(OCRaK), (OPRA) 
 

8. 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   (OCRaK), (OSÚRaRP), (OŠMaŠ) 
 

9. Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi 
cestami a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA) 
 

10. Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Modra, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA), (OCRaK) 
 

11. Pracovný návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v 
areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave   (OPRA) 
 



12. 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   (OŠMaŠ)  
 

13. 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   (OŠMaŠ) 
 

14. Rôzne 
 

15. 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.  
Zástupca predsedu komisie konštatoval, že sú prítomní 6 poslanci a komisia je 
uznášania schopná.  
 
Komisia odsúhlasila doplnený bod rokovania: 
 
Pracovný návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností- pozemku parc.č. 2667/10 
a časti stavby – 1. nadz. podlažia, miestnosti č. 1-13 nehnuteľnosti – stavby, parc.č. 
2667/6, súp.č. 6038, vedených na LV č. 1712 v kú  Karlova Ves MČ Bratislava – 
Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely ako prípadu  hodného 
osobitného zreteľa. 
 
 
Uznesenie :  
Komisia odsúhlasila program rokovania 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti - 0 
zdržal sa hlasovania - 0  
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 

2. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny 
kraj   (OÚP,GISaŽP) 

 
Materiál uviedla : Ing. arch. Jana Zlámalová 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti -0  
zdržal sa hlasovania - 0  
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
 

3. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja k 30.6.2017   (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 
(prišiel pp. Demel) 
 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH Aktualizácia investičného plánu Bratislavského 
samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania   (OIČaSM) 

 
Materiál uviedol: Ing. Jozef Chynoranský 
 
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 
 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH na schválenie Memoranda o  spolupráci medzi 
Bratislavským samosprávnym krajom, Mestskou častou Bratislava – Čunovo 
a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci prípravy projektu 
Ekocentrum kaštieľ Čunovo   (OSÚRaRP), (OCRaK) 

 
 
Materiál uviedol : Mgr. BA  Martin Hakel 
 
Uznesenie :  

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

Hlasovanie : 
za - 6 
proti - 0 
zdržal sa hlasovania - 0  
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
(Odišiel pp. Švaral) 
 
 
 
 



6. PRACOVNÝ NÁVRH na schválenie Plánovacej dohody pre projekt 
„Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a 
Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava   (OSÚRaRP) 

 
 
Materiál uviedol : Mgr. BA  Martin Hakel 
 

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 
 
(Prišla pp. Pätoprstá) 
 
 

7. 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   (OSÚRaRP), 
(OCRaK), (OPRA) 

 
 

Materiál uviedla : Mgr. Zuzana Ivašková  
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti - 0 
zdržal sa hlasovania -  1 (pp.Pokorný) 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 

8. 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   (OCRaK), (OSÚRaRP), (OŠMaŠ) 

 
 
Materiál uviedla : Mgr. Zuzana Ivašková 
 
 
 



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

 
Hlasovanie: 
za - 5 
proti - 0 
zdržal sa hlasovania – 2 (pp. Švaral, Pokorný)  
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 

9. Pracovný návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi 
cestami a.s., 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 -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 

10. Pracovný návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. 
Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľa   (OPRA), (OCRaK) 

 
 
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 - 0  
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 

11. Pracovný návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania 
nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave   
(OPRA) 

 
Materiál uviedol:  JUDr. Matúš Šaray 



Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 5 
proti - 0 
zdržal sa hlasovania -  2 (pp. Karman, Pätoprstá) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 

12. Pracovný návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností- pozemku parc.č. 
2667/10 a časti stavby – 1. nadz. podlažia, miestnosti č. 1-13 nehnuteľnosti – 
stavby, parc.č. 2667/6, súp.č. 6038, vedených na LV č. 1712 v kú  Karlova Ves 
MČ Bratislava – Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely ako 
prípadu  hodného osobitného zreteľa. 

 
Materiál uviedol:  JUDr. Matúš Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za – 2 (Pätoprstá, Karman) 
proti – 2 (Pokorný, Gujber) 
zdržal sa hlasovania -  3 (pp. Demel, Ferenčáková, Červienka) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
Komisia  v zmysle hlasovania neodporúča Z BSK predložený návrh  
uznesenia  schváliť.   
 

13. 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   (OŠMaŠ) 

 
 
Materiál uviedla: 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 



 
14. 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   
(OŠMaŠ) 

 
Materiál uviedla : 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 
 

15. Rôzne 
 

Vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja Mgr. Martin Hakel predstavil 2 
materiály, ktoré pojednávajú o povinnosti podpísania Partnerských dohôd za BSK. 
Materiály budú bližšie prerokované na Politických kluboch a následne predložené na 
Z BSK. 
 
Ide o nasledovné materiály: 
 
Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavým prijímateľom 
a partnermi projektu pre projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne 
– Discover the Small and Moson Danube by bike and boat“ (DANUBE BIKE&BOAT) 
v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 
 
Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a 
partnermi projektu pre projekt „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a 
Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika-Maďarsko 
 
Prítomní členovia Komisie RR, ÚP a ŽP berú na vedomie ústnu informáciu a 
jednohlasne odporúčajú predložiť materiály na Z BSK. 
 

16. Záver 
 
Rokovanie komisie ukončil zástupca predsedu pp Gujber o 14.30 hod. a poďakoval 
prítomným členom komisie za účasť. 
 
V Bratislave, 13.09.2017 
Zapísala : Ing .arch. Jana Zlámalová, tajomníčka komisie, v .r. 



Overil : Ing. Ladislav Gujber  v .r. 


