
                                      Zápisnica č. 02/2017  z rokovania 
 
Komisie regionálneho  rozvoja, územného plánovania a životného   prostredia 
                                          
 
Dátum :  15.3.2017 od 13,00 hod. do 14.30 hod. 
Miesto :  malá rokovacia miestnosť na pri veľkej rokovacej sále na prízemí BSK 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Správa o kontrole plnenia Uznesení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja za rok 2016 (ÚHK) 

3. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 (OFIN) 

4. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2016 (OIČaSM) 

5. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Dohode o partnerstve projektu „Transdanube 
Pearls“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu DANUBE (OSÚRaRP) 

6. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 
2016 (OCRaK) 

7. Vyhodnotenie prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji za 
rok 2016 (BID) 

8. Návrh na schválenie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. (RÚ) 

9. Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK 
- stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke (OPRA) 

10. Pracovný návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného 
majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. Senec (OPRA) 

11. 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 (OPRA) 

12. 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 (OPRA) 

13. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na Silvánovej 
ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB 
MEREMA (OPRA) 

14. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na Silvánovej 
ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB 
MEREMA (OPRA) 

15. Rôzne 
16. Záver  

 
 
 
 
 
 



1.  Otvorenie zasadnutia komisie, schválenie programu 
 
Rokovanie komisie  otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Attila Horváth, ktorý 
prítomných oboznámil s programom komisie.  
Predseda komisie konštatoval, že sú prítomní    7  poslanci a 
 
komisia je uznášania schopná.  
 
Uznesenie :  
Komisia odsúhlasila program rokovania. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -0    
zdržal sa hlasovania -   0 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
2. Správa o kontrole plnenia Uznesení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja za rok 2016 (ÚHK) 

 
Materiál uviedol : Ing. B.Holý 
 
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 
 
 
3. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 (OFIN) 

 
Materiál uviedol : Ing. Múdry 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie :               Prišiel p. Demel 
za - 7 
proti -0   
zdržal sa hlasovania – 1 (p.p. Karman) 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 



4. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2016 (OIČaSM) 

 
Materiál uviedol : Bc. G.Papánová 
 
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 
 
 
 
5. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Dohode o partnerstve projektu „Transdanube 

Pearls“  spolufinancovaného z prostriedkov Programu DANUBE (OSÚRaRP) 
 
Materiál uviedol : Ing. M.Beniač 
 
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. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 

za rok 2016 (OCRaK) 

 
Materiál uviedol : Ing. A.Mikulová 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu berie informáciu o plnení Stretégie rozvoja 
turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 z a rok 2016 na vedomie 
 
Hlasovanie : 
za - 8 
proti -0    
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 

 



7. Vyhodnotenie prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji za rok 2016 (BID) 

 
  
Materiál uviedol : Ing. Rovenský 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -0    
zdržal sa hlasovania -  1 ( p.p. Karman) 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
8. Návrh na schválenie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. (RÚ) 
 
Materiál uviedol : Bc. K.Bartošová 
 
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 
 
 
9. Pracovný návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK 

- stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke (OPRA 
 
Materiál uviedol : Mgr. V. Náčiniak 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 4 
proti -0    
zdržal sa hlasovania -  4 (p.p. Ágoston, Karman, Horváth, Šváral) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
Návrh uznesenia nebol schválený 

 



10. Pracovný návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. 
Senec (OPRA) 

 
Materiál uviedol : JUDr. Leflerová 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 5 
proti -   0 
zdržal sa hlasovania -  3 (p.p. Horváth, Śvaral, Demel) 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
11. 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 (OPRA) 

 
 
Materiál uviedol : JUDr. Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -0    
zdržal sa hlasovania -  1  (p.p. Horváth) 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
12.  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 (OPRA) 

 
Materiál uviedol : JUDr. 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 



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

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – 
DSS a ZPB MEREMA (OPRA) 

 
 
Materiál uviedol : JUDr. Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 3 
proti -1  (p.p. Švaral)  
zdržal sa hlasovania -  4 (p.p. Horváth, Karman, Gujber, Pokorný) 
neprítomní  pri hlasovaní -  0 
 
Návrh uznesenia nebol schválený 
 
 
14. Pracovný návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na 

Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – 
DSS a ZPB MEREMA (OPRA) 

 
Materiál uviedol : JUDr. Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 3 
proti -1  ( p.p. Švaral) 
zdržal sa hlasovania -  4 (p.p. Horváth, Karman, Gujber, Pokorný) 
neprítomní  pri hlasovaní -  0 
 
Návrh uznesenia nebol schválený 
 
 
15. Rôzne 
 
Riaditeľka OUP,GIS a ŽP  informovala o: 

1) Prezentácii Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej 
vody v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorá sa bude  konať dňa 22.3.2017 
o 10.00 hod. na BSK 

2) o začatí prerokovania ZaD č.1ÚP regiónu  (od 20.3.2017 so 21.4.2017). 
 
 
 
 



 
 
16. Záver  
 
Predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť a rokovanie 
KRR,ÚP a ŽP ukončil  o 14.30 hod. 
 
 
V Bratislave, 15.03.2017 
Zapísala : Ing.arch. Jana Zlámalová, tajomníčka komisie, v .r. 
Overil : Mgr. Attila Horváth,  predseda komisie, v .r. 
 


