
Zápisnica č. 01/2018 z rokovania 
 

Komisie životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania 
 
 
Dátum :  10.1.2018 od 15,00 hod. do 17,06 hod. 
Miesto :  zasadacia miestnosť 031 na prízemí Ú BSK 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
2. PRACOVNÝ NÁVRH   Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-

2020   (OFIN) 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH   Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2014-2020   (OSÚRaRP) 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH   Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 a rámcový 
plán aktivít na rok 2018   (OSÚRaRP) 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH  Návrh na schválenie podpisu návrhu Zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku na technickú pomoc pre projekt „Zriadenie a činnosť Informačného 
bodu v Bratislave – Establishment and operation of the Infopoint in Bratislava“ v rámci 
programu spolupráce INTERREG V-A SK H-U 2014-2020   (OSÚRaRP) 
 

6. 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   (OSV) 

 
7. 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   (OSV)  

 
8. Rôzne 

9.  Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie pp. Mgr. Martin Vlačiky PhD., ktorý 
prítomných oboznámil s programom komisie. 
Predseda komisie konštatoval, že sú prítomní 9 poslanci a komisia je uznášaniaschopná. 
 
Na výzvu predsedu komisie k doplneniu programu reagoval pp. Drotován s témami 
Separovaný odpad na Ú BSK a Ošetrovanie drevín v areáloch v správe Ú BSK. 
pp. Pätoprstá navrhla informovať poslancov o porade s p. predsedom BSK.  



 
P. riaditeľ Ú BSK predložil na rokovanie komisie materiál „Elektronická distribúcia materiálov 
na rokovanie komisií a Z BSK“. Materiál bol zaradený na rokovanie ako bod č. 2. 
 
P. riaditeľka KP vyzvala poslancov na diskusiu k pravidelnému   termínu    konania       komisie 
ŽP, RR a ÚP. Poslanci sa rozhodli koordinovať čas začiatku komisie s členmi nasledujúcej 
Komisie EZ, RS a CR. 
 
Komisia odsúhlasila program rokovania. 
Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Kovarik, Pilinský, Patoprstá, Poláchová, Šíbl 
za -  9 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
2. Elektronická distribúcia materiálov na rokovanie komisií a Z BSK 

Materiál uviedol: RNDr. Ing. Marián Viskupič,  riaditeľ Ú BSK 
 
Komisia v diskusii tento materiál podporila a materiál odsúhlasila. 
Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Kovarik, Pilinský, Patoprstá, Poláchová, Šíbl 
za -  9 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 

 
3. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 

2018-2020   (OFIN)  

Materiál uviedol: Ing. Ivan Bošňák, riaditeľ OF 
 
Komisia diskutovala k návrhu rozpočtu o príslušných kapitolách súvisiacich s predmetom 
komisie. Okrem predkladateľa vysvetľovala procesy spojené s mechanizmom Dotačných 
schém Ú BSK aj prítomná p. riaditeľka Odboru SÚR a RP Mgr. Barbora Lukáčová. 
 
Pp. Pätoprstá požiadala o vytvorenie samostatnej kapitoly pre ŽP a ÚP v rozpočte Ú BSK 
a o umiestnenie položiek týkajúcich sa plánovaných biologických postrekov komárov logicky 
a systémovo  do jednej kapitoly. Predkladateľ si oba návrhy osvojil. 
 
Pp. Drotován navrhol vykonať v areáloch v správe Ú BSK ošetrovanie drevín 
z bezpečnostných dôvodov. Komisia sa dohodla na návrhu uznesenia  v nasledujúcom znení 
a následne ho odhlasovala. 
 
Uznesenie :  
V programe 3.3.1. alokovať čiastku 250.000,- € na údržbu, orez a výrub drevín v areáloch 
v správe Ú BSK z dôvodu bezpečnosti. 
Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Kovarik, Pilinský, Patoprstá, Poláchová, Šíbl 
za -  9 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
O 16:08 odišli pp. Šíbl a Kovarik z dôvodu účasti na inej komisii. 



Uznesenie:  
Komisia materiál prerokovala a odporúča sa ním ďalej zaoberať na Z BSK. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Pilinský, Patoprstá, Poláchová 
za -  7 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
4. PRACOVNÝ NÁVRH Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského 

samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020   
(OSÚRaRP) 

Materiál uviedla: Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka  OSÚRaRP 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť. 
 
Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Pilinský, Patoprstá, Poláchová 
za -  7 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
O 16:40 odišla pp. Pätoprstá z dôvodu účasti na inej komisii. 
 
5. PRACOVNÝ NÁVRH Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 a 

rámcový plán aktivít na rok 2018   (OSÚRaRP) 

Materiál uviedol: Mgr. Martin Hakel, vedúci oddelenia stratégie a úz.rozvoja 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť. 
 
Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Pilinský, Poláchová 
za -  6 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
6. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie podpisu návrhu Zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku na technickú pomoc pre projekt „Zriadenie a činnosť 
Informačného bodu v Bratislave – Establishment and operation of the Infopoint in 
Bratislava“ v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK H-U 2014-2020   
(OSÚRaRP) 

Materiál uviedol: Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť. 

 



Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Pilinský, Poláchová 
za -  6 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
Predkladateľka nasledujúcich 2 bodov Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka  OSV, v úvode 
požiadala o zmenu v poradí materiálov, najprv prerokovať pôvodný bod č.8. Komisia jej 
vyhovela. 
 
7. 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   (OSV)  

Materiál uviedla: Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka  OSV 
 
Uznesenie :  

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

Hlasovanie : 
Prítomní: pp. Vlačiky, Drotován, Gujber, Jánošík, Pilinský, Poláchová 
za -  6 
proti -  0 
zdržal sa -  0 
nehlasoval -  0 
 
8. 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   
(OSV) 

Predkladateľka po kladnom prerokovaní predchádzajúceho materiálu tento materiál 
z rokovania komisie stiahla. 
 
9. Rôzne 

Body pôvodne navrhované v bode rôzne boli prediskutované priebežne počas rokovania 
komisie. 

10. Záver 

Rokovanie komisie ukončil predseda pp. Mgr. Martin Vlačiky PhD. o 17,06 hod. a poďakoval 
prítomným členom komisie za účasť. 
 
V Bratislave, 10.01.2018 
Zapísala : Ing .arch. Zuzana Jankovičová, tajomníčka komisie 
Overil : Mgr. Martin Vlačiky PhD. 


