
                                      Zápisnica č. 03/2017  z rokovania 
 
Komisie regionálneho  rozvoja, územného plánovania a životného   prostredia 
                                          
 
Dátum :  26.4.2017 od 13,00 hod. do 14,30 hod. 
Miesto :  zasadacia miestnosť 031 na prízemí  BSK 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 

2016 (OFIN) 

3. Pracovný návrh - Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v 

roku 2017 (OFIN) 

4. Pracovný návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 123/2016 (OFIN) 

5. Pracovný návrh na zaradenie investície zateplenia objektu Nemocnice s poliklinikou, 

Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky do plánu investičných akcií na rok 2017 v 

rámci Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK 

(OIČaSM) 

6. Pracovný návrh na zriadenie 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) 

7. Pracovný návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187, v k. ú. 

Záhorská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie odplatného 

vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 3250, súp. číslo 

7782, v k.ú. Záhorská Bystrica na ulici Donská 60, Bratislava, spočívajúceho v práve 

uloženia inžinierskych sietí a práve vstupu za účelom ich opravy a údržby, na majetok 

BSK (OPRA) 

8. Pracovný návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie Obchodnej verejnej 

súťaže na predaja pozemkov a stavieb v areáli DSS ROSA, zapísaných na LV č. 1712, 

v k. ú.  Bratislava – Karlova Ves (OPRA) 

9. Pracovný návrh vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb 

v areáli bývalého SOU energetického, zapísaných na LV č. 4526, v k. ú.  Bratislava – 

Záhorská Bystrica (OPRA) 

10. Pracovný návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu 

IROP 2014 – 2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača (OSÚRaRP) 

11. Správa O činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava 

/ Bratislava Region Tourism za rok 2016 (KOCR) 



12. Pracovný návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie 

Rača, okres Bratislava III (OSV) 

13. Pracovný návrh Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja (BID) 

14. Rôzne 

15. 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. Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 

2016     (FIN)  

 
Materiál uviedol : Ing. M. Múdry 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť bez pripomienok 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania -  0  
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
3. Pracovný návrh - Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v 

roku 2017 (OFIN) 
 
Materiál uviedol : Ing. M.Múdry 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 6 
proti -  0 
zdržal sa hlasovania – 1 (Karman) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 



4. Pracovný návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 123/2016 (OFIN) 

    Materiál uviedol : Ing.  M.Múdry     
 

Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť s odporúčaním zohľadniť zvýšenie kvality stavby v nájomnom.  
 

Hlasovanie : 
za - 5 
proti -   0 
zdržal sa hlasovania -  2 (Karman, Horváth) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 

 
 
 
5. Pracovný návrh na zaradenie investície zateplenia objektu Nemocnice s poliklinikou, 

Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky do plánu investičných akcií na rok 2017 
v rámci Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK 
(OIČaSM)   

 
Materiál uviedol : Ing.  J. Chynoranský 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť s odporúčaním zohľadniť investíciu do zmluvných podmienok 
s nájomcom. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti -   0 
zdržal sa hlasovania -  1 (Pokorný) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
(Prišiel pp. Ágoston) 
 
 
 
6. Pracovný návrh na zriadenie 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. M. 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 
 
 
7. Pracovný návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187, v k. 

ú. Záhorská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie odplatného 
vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 3250, súp. 
číslo 7782, v k.ú. Záhorská Bystrica na ulici Donská 60, Bratislava, spočívajúceho 
v práve uloženia inžinierskych sietí a práve vstupu za účelom ich opravy a údržby, 
na majetok BSK (OPRA) 

 
Materiál uviedol : JUDr. M. Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za - 7 
proti - 0   
zdržal sa hlasovania -  1 (Karman) 
neprítomní  pri hlasovaní – 0 
 
 
8. Pracovný návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie Obchodnej verejnej 

súťaže na predaja pozemkov a stavieb v areáli DSS ROSA, zapísaných na LV č. 
1712, v k. ú.  Bratislava – Karlova Ves (OPRA) 

 
Materiál uviedol : JUDr. M. Šaray 
 
Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu navrhuje stiahnuť materiál z rokovania Z BSK (na 
základe návrhu pp Pokorného). 
 
Hlasovanie : 
za - 8 
proti -  0  
zdržal sa hlasovania -  0 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
9. Pracovný návrh vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a 

stavieb v areáli bývalého SOU energetického, zapísaných na LV č. 4526, v k. ú.  
Bratislava – Záhorská Bystrica (OPRA) 

 
Materiál uviedol : JUDr. M. Šaray 
 



Uznesenie :  
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia 
schváliť. 
 
Hlasovanie : 
za – 3 ( Gujber, Pokorný, Horváth)  
proti -   3 (Ágoston, Šváral, Karman) 
zdržal sa hlasovania – 2 (Červienka, Demel) 
neprítomní  pri hlasovaní - 0 
 
 
10. Pracovný návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu 

IROP 2014 – 2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie 
sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača (OSÚRaRP) 

 
Materiál uviedol : Ing. M.Beniač, Mgr.  M. Šopová  
 
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  
 
 
11. Správa O činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 

Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2016 (KOCR) 
 
Materiál uviedol : Bc. L. Dobrocký 
 
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 
 
Materiál bol prerokovaný ako prvý. 
 
 
12. Pracovný návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne 
územie Rača, okres Bratislava III (OSV) 

 
Materiál uviedol : Mgr. M.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 – 1 (Pokorný) 
 
 
13.  Pracovný návrh Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja (BID) 
 
Materiál uviedol : Ing. M.Rovenský 
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 
 
 
14. Rôzne 
 
V bode Rôzne neboli dané žiadne podnety. 
 
15.  Záver  
 
Predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie za účasť a rokovanie 
KRR,ÚP a ŽP ukončil 14.30 hod. 
 
 
V Bratislave, 26.04.2017 
Zapísala : Ing .arch. Jana Zlámalová, tajomníčka komisie, v .r. 
Overil : Mgr. Attila Horváth,  predseda komisie, v .r. 
 
 
 
 
 


