
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

 
 

UZNESENIA 

 

č.476 – 507/2022 

 

zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

zo dňa 

 

24. 06. 2022 

 

Schválený program: 

 

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie 

programu 

 

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom plnenia 19. marca – 3. júna 2022  

• uznesenie č. 476 
 

2. Návrh na schválenie vybudovania Kempusu športu a zdravia Bratislavského 

samosprávneho kraja v Petržalke, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu 

nehnuteľností v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 477 
 

3. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja 
za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 

• uznesenie č. 478 
 

4. Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 

v roku 2022 

• uznesenie č. 479 

 

5. Návrh na čerpanie piatej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca 

 Európskej investičnej banky  

• uznesenie č. 480 
 



6. Návrh na prijatie nového úverového rámca v komerčnej banke 

• uznesenie č. 481 
 

7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 3/2022 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 

• uznesenie č. 482 

 

8. Návrh na na schválenie DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine č. 011/20009 zo 

dňa 22. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.09.2020 rozpočtovej 

organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Zariadenia sociálnych 

služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké Podhradie 

• uznesenie č. 483 

 

9. Návrh na VI. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne 

územie Rača, okres Bratislava III  

• uznesenie č. 484 

 

10. Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov Strednej odbornej školy 

technickej, Vranovská 4, Bratislava spoločnosti Security Management, s.r.o., 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 485 
 

11. Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej priemyselnej 

škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 486 
 

12. Návrh  na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 487 
 

13. Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 3253/218, 

3253/219 a 3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto pozemkoch 

v k. ú. Záhorská Bystrica v areáli bývalého stredného odborného učilišťa 

v prospech vlastníkov bytov priľahlej bytovky, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

• uznesenie č. 488 

 

14. Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 13885/4, 

13885/5 a 13885/6 v k.ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  

• uznesenie č. 489 



 

15. Návrh na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Mestom Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

• uznesenie č. 490 
 

16. Návrh na zmenu Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 267/2020 

zo dňa 26.06.2020 

• uznesenie nebolo prijaté (nedostatočný počet hlasov ZA) 

 

17. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavebného objektu rozšírenia 

komunikácie III/1055 o autobusový pruh, vrátane pozemku s parc. č. 476/4 

v k.ú. Nové Košariská, z vlastníctva obce Dunajská Lužná do vlastníctva 

Bratislavského samosprávneho kraja 

• uznesenie č 491 
 

18. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 

č. III/1113 v k. ú. Rohožník pre účely scelenia cestného pozemku a kolaudácie 

cesty   

• uznesenie č. 492 

 

19. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 

č. II/510 v k. ú. Malý Madaras pre účely scelenia cestného pozemku 

• uznesenie č. 493 

 

20. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 

č. II/510 v k. ú. Tomášov a k. ú. Malinovo pre účely scelenia cestného 

pozemku a výstavby cyklotrasy v nadväznosti na Uznesenie Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 383/2021 

• uznesenie č. 494 

 

21. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja v k. ú. Modra  

• uznesenie č. 495 
 

22. Návrh na schválenie zriadenia odplatných vecných bremien v prospech 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Obec Vinosady na majetku 
Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Malé Tŕnie  

• uznesenie č. 496 

 

23. Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla 

volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií  

• uznesenie č. 497 
 

24. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o výstavbe cyklomostu 

VYSOMARCH pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami 

Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava” 

• uznesenie č. 498 



25. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie sociálnej 

inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030 za rok 2021 

• uznesenie č. 499 
 

26. Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do 

roku 2030) za obdobie 08. 04. 2022 - 24. 06. 2022 

• uznesenie č. 500 
 

27. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 – záverečné plnenie  

• uznesenie č. 501 
 

28. Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno - vzdelávacích 

centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za 

rok 2021 

• uznesenie č. 502 

 

29. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2021 

• uznesenie č. 503 
 

30. Informácia o stave príprav nového modelu spolupráce BSK a Nadácie 

Cvernovka 

• uznesenie č. 504 
 

31.  Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 

• uznesenie č. 505 
 

32.  Priebežná informácia o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného 

kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 

24. 05. 2022 

• uznesenie č 506 
 

33. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2021  

• uznesenie č. 507 
 

34. Interpelácie 

 

35. Rôzne 

  



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom plnenia 19. marca – 3. júna 2022 

 

 

UZNESENIE č. 476/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

 

Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

s termínom plnenia 19. marca – 3. júna 2022: 

 

 

Časť I. splnené uznesenia Z BSK: 

 

1. Uznesenie č. 371/2021 C   zo dňa 11. 06. 2021 
2. Uznesenie č. 382/2021 B   zo dňa 11. 06. 2021 
3. Uznesenie č. 383/2021 B   zo dňa 11. 06. 2021 
4. Uznesenie č. 444/2022   zo dňa 11. 02. 2022 
5. Uznesenie č. 450/2022 B   zo dňa 11. 02. 2022 
6. Uznesenie č. 451/2022 B   zo dňa 08. 04. 2022 
7. Uznesenie č. 456/2022 B   zo dňa 08. 04. 2022 
8. Uznesenie č. 458/2022 B   zo dňa 08. 04. 2022 
9. Uznesenie č. 466/2022 C   zo dňa 08. 04. 2022 

 

Časť II. dlhodobo plnené uznesenia Z BSK a uznesenia s neskorším termínom plnenia 

 

Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

41/2013 B.2 
T:každoročne 

k 31. 12. 
     P 

32/2016 B.3 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť 

(po projekte 2020) 

odpočet:11.06.21 

     P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

34/2016 B.2 

T:každoročne 

k 30.06. (2016 – 

2020) 

odpočet:2017 

15.06.2018 14.06.2019 26.06.20 11.06.2021 

x)24.06.2022 

posun na 

09.09.2022 

P 

1/2017 C.1 

C.2, C.3 
T:priebežne      P 

54/2017 B 
T:(priebežne 

k rozpočtu) 

odpočet:16.03.18 

14.12.2018 13.12.2019 18.12.2020 17.12.2021  
P 

62/2017 D 

T:raz ročne 

k 30.06. do roku 

2021 

odpočet:15.06.18 

14.06.2019 29.05.2020 

zmena 

uznesením 

č. 310/2020: 

do roku 2022 

24.06.2022  
P 

79/2017 B 
16.03.2018 

VII. termín 

31.12.2022 

27.04.2018 21.09.2018 

14.12.2018 

posun na 

2020 

26.06.2020 

12.02.2021 

posun na 

31.12.2021 

P 

15/2018 B.1 

B.2 

15.06.2018 

posun na 

09/2018 

21.09.2018 

posun na 

12/2018 

14.12.2018 

zmena termínu plnenia na 

každoročne k 31.12. trvale 

  
P 

23/2018 B.2 

T:priebežne do 

roku 2025 

15.06.2018 

odpočet:14.06.19 

26.06.2020 11.06.2021    P 

23/2018 B.3 

T:každoročne 

k 30.06. do roku 

2025 

odpočet:14.06.19 

26.06.2020 11.06.2021 24.06.2022   P 

148/2019 D 

T:raz ročne 

september/ 

október 

odpočet:08.11.19 

11.09.2020 10.09.2021 05.11.2021   
P 

157/2019 B T:trvale      P 

160/2019 B.3 

T:každoročne  

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

odpočet:11.02.22 

     
P 

176/2019 B.2 T:01/2022 

zmena 

uznesením 

č. 306/2020 

    
P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

182/2019 B.2 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

odpočet:11.02.22 

     
P 

192/2019 B.2 

T:30 dní po 

nadobudnutí 

právoplatnosti 

stavebného 

rozhodnutia 

odpočet:11.09.20 

29.03.2021 11.06.2021 10.09.2021 08.04.2022  
P 

192/2019 B.3 T:31.12.2020 29.03.2021 10.09.2021 24.06.2022   P 

194/2019 B.2 

T:12 mesiacov od 

právoplatnosti 

kolaudačného 

rozhodnutia 

odpočet:11.09.20 

10.09.2021     
P 

198/2019 B.3 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

odpočet:11.02.22 

     
P 

216/2019 B 

T:01.09.2021 

navrhovaný 

odpočet: 17.12.21 

posun termínu na 

01.09.23 

     
P 

236/2020 B 
T:31.12.2020 

odpočet:18.12.20 

18.12.2020 

posun na 

31.12.2021 

17.12.2021 

posunutý na 

31.12.2022 

   
P 

274/2020 C 

T: 31.12.2021 

odpočet: 17.12.21 

posun termínu na 

31.12:2022 

     
P 

292/2020 B.1 
T: priebežne 

odpočet:10.09.21 
     P 

292/2020 B.2 

T: každoročne 

k 30.06. počnúc 

rokom 2022 do 

roku 2030 

     
P 

321/2020 B.2 
T:každoročne 

k 31:12. 

odpočet:17.12.21 

     
P 

348/2021 B 

T:31.12.2021 

odpočet:17.12.21 

posun termínu na 

31.12.2022 

     P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

366/2021 B 

T:31.12.2021 

odpočet: 17.12.21 

posun termínu na 

31.12.2022 

     P 

370/2021 F 

T:180 dní od 

schválenia 

uznesenia 

odpočet:10.09.21 

17.12.2021 

posun 

termínu na 

30.09.22 

    P 

387/2021 C.1 T:09/2024      
P 

387/2021 C.2 
T:pravidelne 4x za 

rok 
     P 

387/2021 C.3 
T: pravidelne raz 

za rok 
     

P 

388/2021 B T: k 30.06.2022      
P 

391/2021 B.2 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť 

projektu 

     
P 

400/2021 B 

T:31.12.2021 

odpočet:17.12:21 

posun termínu na 

31.12:2022 

     
P 

421/2021 C 
T:v zmysle textu 

uznesenia 

odpočet:08.04.22 

24.06.2022     P 

423/2021 B.2 
T:v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

435/2021 B 
T: v zmysle textu 

odpočet:08.04.22 
     

P 

447/2022 B T: 31.03.2022      
P 

448/2022 B T: 01.03.2022      
P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

451/2022 B T: 31.05.2022      
P 

462/2022 B.1 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

462/2022 B.2 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

463/2022 B.1 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     P 

463/2022 B.2 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

464/2022 B.2 T: 01.08.2022      P 

465/2022 B.1 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

465/2022 B.2 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

470/2022 B.1 T: priebežne      P 

470/2022 B.2 T: 12/2024      
P 

474/2022 B T: 31.05.2023      P 

475/2022 B T: 31.12.2022      
P 

 

Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, NES – nesplnené uznesenie, 

x/Nový navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením) 

 

 

 



Časť III. uznesenie so zmenou termínu plnenia uznesenia: 

 

Uznesenie č. 34/2016 C zo dňa 22. 04. 2016, T: každoročne k 30. 06 (predĺžená platnosť 

uznesenia uznesením č. 280/2020 zo dňa 26. 06. 2020 do roku 2021), posunúť na 

09. 09. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:   ZA: 35 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL:10 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022  



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh na schválenie vybudovania Kempusu športu a zdravia Bratislavského 
samosprávneho kraja v Petržalke, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu 
nehnuteľností v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

 

UZNESENIE č. 477/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  r o z h o d l o  

 
o  prebytočnosti nehnuteľností v rozsahu podľa bodu B písm. a) tohto uznesenia, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava- Petržalka, okres 
Bratislava V, vedené na LV č. 3192: 
 

- pozemok parc.č. 3021/18 orná pôda 
- pozemok parc.č. 3021/2 orná pôda 

 

B  s c h v a ľ u j e  

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku, a to: 
 

1. pozemok parc.č. 3021/18 orná pôda o výmere 35918 m2, zapísaný na LV č. 3192, 
Okres: Bratislava V, Obec: Bratislava- Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, 

2. pozemok parc.č. 3021/2 orná pôda  o výmere 36073 m2, zapísaný na LV č. 3192, 
Okres: Bratislava V, Obec: Bratislava- Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, 

 
v prospech nájomcu HC SLOVAN Bratislava, a. s., so sídlom: Odbojárov 9, 
831 04 Bratislava, IČO: 35 840 862 (ďalej aj ako „ HC SLOVAN“), 
 
s podmienkami:  
 

a) predmet nájmu – spolu v rozsahu 22.960 m2, podľa grafickej prílohy č. 1 tohto 
uznesenia, pričom po realizácii stavby dôjde k porealizačnému zameraniu a ustáleniu 
plochy nájmu, ktorá sa môže týmto spôsobom zväčšiť / zmenšiť maximálne o 5%;  

b) účel nájmu - realizácia stavieb pre šport a športových zariadení, a to hokejovú halu 
resp. hokejové haly s minimálne dvomi a maximálne tromi ľadovými plochami pre 
hokej a krytý plavecký bazén a výstavba parkovacích miest a inžinierskych sietí 
nevyhnutných na prevádzku týchto stavieb, to všetko na náklady a zodpovednosť 
nájomcu, 

c) doba nájmu – doba určitá, v trvaní 30 rokov, 
d) nájomné bude dohodnuté vo výške 1,00 EUR /rok a to od dňa podpisu nájomnej 

zmluvy do spustenia haly/hál a plaveckého bazéna v režime umožňujúcom ich riadne 



užívanie v zmysle bodu g) tohto uznesenia, najneskôr však do uplynutia 5 rokov odo 
dňa podpisu nájomnej zmluvy 

e) nájomné dohodnuté vo výške 320 480,00 EUR/rok od dňa spustenia hál v režime 
umožňujúcom ich riadne užívanie v zmysle bodu g) tohto uznesenia najneskôr však 
od uplynutia 5 rokov odo dňa podpisu nájomnej zmluvy 

f) nájomca podpíše nájomnú zmluvu podľa bodu d) a nájomnú zmluvu podľa bodu e) 
najneskôr do 180 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského 
samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomné zmluvy nepodpíše, 
uznesenie stráca platnosť, 

g) HC SLOVAN je povinný poskytnúť Bratislavskému samosprávnemu kraju 
a subjektom ním určeným do užívania hokejové športové haly v dohodnutom rozsahu 
počas doby 30 rokov od začiatku prevádzky a užívania stavieb, najmenej však 
62 hodín týždenne v rámci hokejových hál  a 22 hodín týždenne v rámci plaveckého 
bazéna, pričom konkrétne rozvrhy využívania budú dohodnuté na základe osobitných 
požiadaviek Bratislavského samosprávneho kraja; HC SLOVAN za uvedeným účelom 
uzatvorí s BSK zmluvu o spolupráci, ktorej uzatvorenie je podmienkou uzatvorenia 
nájomnej zmluvy v zmysle bodu d) a e) tohto uznesenia (ďalej aj ako „Zmluva 
o spolupráci “); počas súbehu trvania Zmluvy o spolupráci a nájomnej zmluvy podľa 
bodu e) tohto uznesenia bude HC SLOVAN poskytovať pre BSK hokejové športové 
haly v dohodnutom rozsahu v sadzbe 100 EUR/hod a plavecký bazén v dohodnutom 
rozsahu v sadzbe 20 EUR/hod. BSK bude oprávnený počas celého trvania Zmluvy 
o spolupráci jednostranne započítať svoj záväzok hradiť užívanie hokejových hál 
a plaveckého bazéna s pohľadávkou z titulu nájomného voči HC SLOVAN vzniknutú 
v zmysle nájomnej zmluvy podľa bodu e) tohto uznesenia.  Po skončení súbehu 
trvania Zmluvy o spolupráci a nájomnej zmluvy podľa bodu e) tohto uznesenia bude 
HC SLOVAN poskytovať pre BSK hokejové haly a plavecký bazén bezodplatne a to 
až do skončenia trvania Zmluvy o spolupráci.  
 
Osobitné podmienky k parkovaniu:  
 

h) nájomca HC SLOVAN je povinný zabezpečiť  výstavbu celkovo 398 parkovacích 
miest k ním vybudovaným stavbám na prenajatých pozemkoch, ktorých potreba 
vybudovania vyplýva so záväzného stanoviska Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava k investičnému zámeru zo dňa 07.02.2022, vzhľadom na zamýšľanú 
kapacitu 2000 návštevníkov v priestoroch hokejových hál HC SLOVAN v predmetom 
areáli 

i) v prípade, ak nájomca bude stavby realizovať s nižšou návštevníckou kapacitou ako 
je maximálna prípustná kapacita (t. j. 2000 návštevníkov), tak sa počet parkovacích 
miest, ktorý je povinný vybudovať alikvótne zníži 

j) Bratislavský samosprávny kraj je oprávnený vypovedať nájom nehnuteľností podľa 
tohto uznesenia v prospech HC SLOVAN v prípade, ak HC SLOVAN do 5 rokov od 
podpisu nájomnej zmluvy podľa písm. d) tohto uznesenia nevybuduje potrebný počet 
parkovacích miest v rámci areálu v zmysle písm. h) alebo i) tohto bodu uznesenia;  ak 
v dôsledku nepostavenia parkovacích miest podľa bodu h) alebo i) tohto uznesenia 
stavebný úrad nepovolí užívanie budovy školy, internátu a športovej haly 
a atletického štadióna pre BSK, bude HC SLOVAN povinný umožniť BSK zabezpečiť 
výstavbu predmetných parkovacích miest aj na pozemkoch poskytnutých pre 
HC SLOVAN v rámci riešeného územia a uhradiť BSK kompenzáciu vo výške 
nákladov spojených s  výstavbou parkovacích miest   
 
Osobitné podmienky ochrany záujmov BSK: 
 

k) HC SLOVAN sa zaväzuje spustiť riadnu prevádzku stavieb podľa bodu b) tohto 
uznesenia v rozsahu podľa bodu g) tohto uznesenia najneskôr do 5 rokov odo dňa 
účinnosti nájomnej zmluvy podľa bodu d) tohto uznesenia alebo do 1 roka od 



ukončenia kolaudácie budovy školy, ktorú v rámci areálu buduje BSK, podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr. V prípade, že mu v tom bránia akékoľvek vonkajšie 
okolnosti nezavinené na strane nájomcu, o trvanie týchto prekážok sa predmetná 
lehota predĺži 

l) v prípade porušenia povinnosti podľa bodu k) tohto uznesenia bude nájomca povinný 
uhradiť BSK počas prvých 365 dní trvania porušenia záväzku všetky náklady spojené 
s využívaním iných vhodných tréningových hál a plaveckého bazéna v dohodnutom 
rozsahu, v akom ho mal poskytovať nájomca; v prípade trvania porušenia povinnosti 
o viac ako 365 dní je nájomca povinný zaplatiť BSK  finančnú kompenzáciu vo výške 
nájomného v zmysle bodu e) tohto uznesenia spätne za celú dobu užívania 
pozemkov v zmysle nájomnej zmluvy podľa písm. d) tohto uznesenia a všetky 
náklady spojené s využívaním iných vhodných tréningových hál a plaveckého bazéna 
v dohodnutom rozsahu, v akom ho mal poskytovať nájomca a BSK bude mať právo 
vypovedať nájomnú zmluvu 
 
Osobitné podmienky k vyvolaným investíciám v areáli: 
 

m) nájomca sa bude podieľať na nákladoch na výstavbu inžinierskych sietí v rozsahu 
stanovenom na základe budúcich odberných kapacít budov nájomcu stanovených 
príslušnými projektovými dokumentáciami;  

n) nájomca sa bude finančne podieľať na výstavbe vnútroareálových komunikácií 
v nasledovnom rozsahu: 

1. cesta C3 MO 7.5/30 v rozsahu 1/2 všetkých nákladov 
2. časť cesty C2 MO 7.5/30  (Fiľakovská ulica) v zmysle zákresu podľa prílohy 
č. 1 vo výške  ½ nákladov, ktoré má vynaložiť BSK na realizáciu cesty 

o) nájomca uzatvorí najneskôr deň pred dňom podpisu nájomnej zmluvy, zmluvu v ktorej 
sa zaviaže podieľať sa na financovaní rekonštrukcie vnútroareálových komunikácií 
podľa bodu n) tohto uznesenia ako aj inžinierskych sietí podľa bodu m) tohto 
uznesenia; bez uzatvorenia uvedenej zmluvy BSK neuzatvorí s HC SLOVAN 
nájomnú zmluvu na podľa tohto uznesenia; v prípade porušenia povinnosti podieľať 
sa na financovaní vnútroareálových komunikácií ako aj inižinierskych sietí má BSK 
právo vypovedať nájomnú zmluvu a zároveň žiadať od HC SLOVAN kompenzáciu vo 
výške nákladov, ktoré zodpovedajú podielu HC SLOVAN na predmetných 
investíciách v prípade, ak realizácia investícií je zo strany BSK potrebná vo vzťahu 
k ním realizovaným objektom v areáli 
 
 
Osobitné podmienky k pozemkom a stavbám postavených na pozemkom  
 

p) po skončení nájmu po 30 rokoch môže HC SLOVAN požiadať BSK o odkup pozemku 
za sumu zodpovedajúcu 5 rokom nájmu v zmysle bodu e) tohto uznesenia. Kúpna 
cena môže byť započítaná s ďalšími 5 rokmi užívania haly zo strany BSK a ním 
určených subjektov v rozsahu podľa písm. g) tohto uznesenia. V prípade realizácie 
odkupu pozemkov v zmysle vyššie uvedeného režimu bude HC SLOVAN aj naďalej 
poskytovať pre účely Hokejovej akadémie zriadenej BSK v rámci predmetného areálu 
svoje ľadové plochy v tréningových halách postavených na predmetných pozemkoch 
za účelom dodržania tréningového procesu  a to po dohode a zároveň v súlade 
s princípmi metodických usmernení Hokejovej akadémie a Slovenského zväzu 
ľadového hokeja v potrebnom rozsahu, v danom čase za nekomerčné sadzby 
kopírujúce výlučne náklady súvisiace s užívaním ľadových plôch v požadovaných 
takto dohodnutých časoch 
    

q) HC SLOVAN zriadi predkupné právo v prospech BSK vo vzťahu k všetkým 
nehnuteľnostiam, ktoré HC SLOVAN v rámci predmetného areálu zrealizuje 
 



r) v prípade ak HC SLOVAN neuvedie do riadnej prevádzky haly v režime potrebnom 
na splnenie účelu podľa bodu g) tohto uznesenia ani do 10 rokov od podpisu 
nájomnej zmluvy v zmysle bodu d) tohto uznesenia, je povinný bezodplatne previesť 
vlastnícke právo k rozostavaným stavbám na poskytnutých pozemkoch v prospech 
BSK a BSK môže vypovedať nájomnú zmluvu; v prípade, že mu v tom bránia 
akékoľvek vonkajšie okolnosti nezavinené na strane nájomcu, o trvanie týchto 
prekážok sa predmetná lehota predĺži. 

   
 

C  s c h v a ľ u j e  

 
 
C.1  zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku vo výlučnom vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja, a to na: 
 

- pozemku s parc. č. 3021/12, o výmere 12409 m2, v k. ú. Petržalka, obec Petržalka, 
okres Bratislava V, v rozsahu podľa porealizačného geometrického zamerania 
novovybudovanej cesty C1 MO 8.5/40 na tomto pozemku,  

 
v prospech oprávnených 
 

- POPPER, a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 673 
- JM – B1, s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO: 47 254 629 

 
spočívajúcom v práve oprávnených a iných majetkovo-personálne prepojených 
spoločností na vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, 
 
s podmienkami: 

a) oprávnení z vecného bremena podpíšu zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene 
do 180 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho 
kraja s tým, že ak v tejto lehote oprávnení z vecného bremena zmluvu nepodpíšu, 
uznesenie stráca v tejto časti C 1 platnosť, 

b) predmetom zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene bude záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene v lehote do 60 dní odo dňa overenia 
porelizačného geometrického plánu na cestu C1 MO 8.5/40, vybudovanú na 
pozemku s parc. č. 3021/12, 

c) POPPER a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 673, zriadi 
v nevyhnutnom rozsahu v prospech Bratislavského samosprávneho kraja,  a jeho 
projektovo prepojených osôb pri budovaní kempusu športu a zdravia Bratislavského 
samosprávneho kraja v Petržalke, bezodplatné vecné bremeno  na pozemky s parc. 
č. 3021/130, 3021/123, 3021/3, 3023/3, 3023/4, 3021/247, 3021/245, 3021/253, 
3022/2, 3022/59, 3021/59 a 3023/5 v k.ú. Petržalka, spočívajúce v práve 
oprávnených: 

a. na zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmeny, údržby, 
opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie vedení 
inžinierskych sietí, pozemných komunikácií alebo parkovacích miest, a 

b. v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávnenými z vecného 
bremena a ním poverenými osobami, 

pričom POPPER a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 673, 
podpíše zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lehote do 180 dní 
od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, 
že ak v tejto lehote POPPER a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 768 673, zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca v tejto časti C 1 platnosť. 



Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena tohto bodu časti 
C uznesenia, bude záväzok zmluvných strán uzatvoriť jednu alebo viaceré zmluvy 
o zriadení vecného bremena v rozsahu podľa porealizačného geometrického 
zamerania novovybudovaných pozemných komunikácií, parkovacích miest 
a inžinierskych sietí a to v lehote do 60 dní odo dňa overenia porealizačných 
geometrických plánov, s právom budúcich oprávnených previesť právo vecného 
bremena na správcov inžinierskych sietí a miestnych komunikácií,   

d) JM – B1, s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO: 47 254 629 zriadi 
v nevyhnutnom rozsahu v prospech Bratislavského samosprávneho kraja, a jeho 
projektovo prepojených osôb pri budovaní kempusu športu a zdravia Bratislavského 
samosprávneho kraja v Petržalke, bezodplatné vecné bremeno na pozemky s parc. 
č. 3021/88, 3021/122, 3021/270 v k.ú. Petržalka, spočívajúce v práve oprávnených: 

a. na zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmeny, údržby, 
opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie vedení 
inžinierskych sietí, pozemných komunikácií alebo parkovacích miest, a 

b. v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávnenými z vecného 
bremena a ním poverenými osobami, 

pričom JM – B1, s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO: 47 254 629 
podpíše zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lehote do 180 dní 
od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, 
že ak v tejto lehote JM – B1, s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, 
IČO: 47 254 629zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca v tejto časti C 1 platnosť. 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena tohto bodu časti 
C uznesenia, bude záväzok zmluvných strán uzatvoriť jednu alebo viaceré zmluvy 
o zriadení vecného bremena v rozsahu podľa porealizačného geometrického 
zamerania novovybudovaných pozemných komunikácií, parkovacích miest 
a inžinierskych sietí a to v lehote do 60 dní odo dňa overenia porealizačných 
geometrických plánov, s právom budúcich oprávnených previesť právo vecného 
bremena na správcov inžinierskych sietí a miestnych komunikácií,   

e) POPPER a. s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 673 a JM – B1, 
s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO: 47 254 629 sa budú spoločne 
a nerozdielne finančne podieľať na výstavbe vnútroareálových komunikácií 
v nasledovnom rozsahu: 
1. cesta C2 MO 7.5/30  (Fiľakovská ulica) vo výške  45 % všetkých nákladov na jej 

vybudovanie 
f) POPPER a. s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 673 a JM – B1, 

s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO: 47 254 629 sa budú spoločne 
a nerozdielne finančne podieľať vo výške ½ nákladov na rekonštrukciu podchodu na 
Žehrianskej ulici 

g) POPPER a. s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 673 a JM –
 B1, s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO: 47 254 629  uzatvoria 
s Bratislavským samosprávnym krajom zmluvu, v ktorej sa zaviažu podieľať sa na 
financovaní rekonštrukcie podchodu podľa bodu f) a vnútroareálových komunikácií 
podľa bodu e) tejto časti uznesenia; bez uzatvorenia uvedenej zmluvy BSK 
neuzatvorí s POPPER a. s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 768 673 a JM – B1, s.r.o., so sídlom Banícka 1, 811 04 Bratislava, 
IČO: 47 254 629 zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene podľa tohto bodu 
uznesenia; v prípade porušenia povinnosti podieľať sa na financovaní 
vnútroareálových komunikácií a podchodu, má Bratislavský samosprávny kraj právo 
vypovedať zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene,  

h) POPPER Development, s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 697 873, zriadi v nevyhnutnom rozsahu v prospech Bratislavského 
samosprávneho kraja,  a jeho projektovo prepojených osôb pri budovaní kempusu 
športu a zdravia Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke, bezodplatné vecné 



bremeno na pozemok s parc. č. 532/12, v k.ú. Petržalka, spočívajúce v práve 
oprávnených: 

a. na zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmeny, údržby, 
opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie vedení 
inžinierskych sietí, pozemných komunikácií, a 

b. v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávnenými z vecného 
bremena a ním poverenými osobami, 

pričom POPPER Development, s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 697 873, podpíše zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v lehote do 180 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského 
samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote POPPER Development, s.r.o., so 
sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 697 873, zmluvu nepodpíše, 
uznesenie stráca v tejto časti C 1 platnosť. Predmetom zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena tohto bodu časti C uznesenia, bude záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť jednu alebo viaceré zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu 
podľa porealizačného geometrického zamerania novovybudovaných pozemných 
komunikácií, a inžinierskych sietí a to v lehote do 60 dní odo dňa overenia 
porealizačných geometrických plánov, s právom budúcich oprávnených previesť 
právo vecného bremena na správcov inžinierskych sietí a miestnych komunikácií, 

 
C.2  zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku vo výlučnom vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja, a to na: 
 

- pozemku s parc. č. 3021/12, o výmere 12409 m2, v k.ú. Petržalka, obec Petržalka, 
okres Bratislava V, v rozsahu podľa porealizačného geometrického zamerania 
novovybudovanej cesty C1 MO 8.5/40 na tomto pozemku, a  

- pozemku s parc. č. 3021/87, o výmere 1640 m2, v k.ú. Petržalka, obec Petržalka, 
okres Bratislava V, v rozsahu podľa porealizačného geometrického zamerania 
novovybudovanej cesty C3 MO 7.5/30 na tomto pozemku 

- pozemku s parc. č. 3021/2, o výmere 36073 m2, v k.ú. Petržalka, obec Petržalka, 
okres Bratislava V, v rozsahu podľa porealizačného geometrického zamerania 
novovybudovanej cesty C3 MO 7.5/30 na tomto pozemku 

- pozemku s parc. č. 3021/18, o výmere 35918 m2, v k.ú. Petržalka, obec Petržalka, 
okres Bratislava V, v rozsahu podľa porealizačného geometrického zamerania 
novovybudovanej cesty C3 MO 7.5/30 na tomto pozemku 

 
v prospech oprávneného 
 

- HC SLOVAN Bratislava, a. s., so sídlom: Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35 840 862 

 
spočívajúcom v práve oprávnených na vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, 
 
s podmienkami: 

a) oprávnený z vecného bremena podpíše zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene 
do 180 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho 
kraja s tým, že ak v tejto lehote oprávnení z vecného bremena zmluvu nepodpíše, 
uznesenie stráca v tejto časti C 2 platnosť, 

b) predmetom zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene bude záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene v lehote do 60 dní odo dňa overenia 
porealizačného geometrického plánu na cestu C1 MO 8.5/40 a C3 MNO 7.5/30 

 
 



D  s c h v a ľ u j e  

 
kúpu časti nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3170, pre obec Bratislava-Petržalka, 
k. ú. Petržalka, okres Bratislava V, vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálny 
odbor, a to:  

- pozemok parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape s parc. č. 3021/130, 
o výmere 6538 m2, druh pozemku: ostatná plocha, a to v rozsahu minimálne 
2.174 m2, podľa geometrického plánu ktorým dôjde k odčleneniu časti pozemku 
z pozemku parc. č. 3021/130, pričom geometrický plán bude vypracovaný podľa 
grafickej prílohy č. 2  tohto uznesenia,  
 

za dohodnutú kúpnu cenu 0,66 EUR / m2 prevádzanej časti pozemku, za podmienky, že 
Bratislavský samosprávny kraj sa bude finančne podieľať na nákladoch vybudovania cesty 
C2 MO 7.5/30  (Fiľakovská ulica) v rozsahu 55 % všetkých nákladov 
 
od predávajúceho POPPER a.s., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
IČO: 35 768 673,        
 
s podmienkami:  
 

a) predávajúci podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve do 180 dní od schválenia 
uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto 
lehote predávajúci zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca v tejto časti D stráca 
platnosť, 

b) predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok zmluvných strán uzatvoriť 
kúpnu zmluvu v lehote do 60 dní odo dňa overenia porealizačného geometrického 
plánu novovybudovanej cesty C2 MO 7.5/30  (Fiľakovská ulica) 
 

E  s c h v a ľ u j e  

 
aktualizáciu zámeru vybudovania kampusu športu a zdravia Bratislavského samosprávneho 
kraja v Petržalke schváleného Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 371/2021 z 11.06.2021 v zmysle predloženého materiálu 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 37 
    PROTI: 1 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 38 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja 

za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 

 

 

UZNESENIE č. 478/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja 
 za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 31 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 4 
    PRÍTOMNÝCH: 35 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 

 

 

UZNESENIE č. 479/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 
 
III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 v súlade s § 14 ods. 1 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

Príjmy a príjmové finančné operácie Suma v € 

Nedaňové príjmy 2 000 000,00 

Výdavky a výdavkové finančné operácie Suma v € 

Podprogram 7.2: Autobusová doprava 2 000 000,00 

Zvýšenie príjmov a príjmových finančných operácií celkom 2 000 000,00 

Zvýšenie výdavkov a výdavkových finančných operácií celkom 2 000 000,00 

 

 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na čerpanie piatej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca 

Európskej investičnej banky 

 

 

UZNESENIE č. 480/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 

návrh na čerpanie piatej tranže prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky 
na realizáciu investičných projektov Bratislavského samosprávneho kraja za nasledujúcich 
podmienok: 
 
 
Podmienky piatej tranže: 
 
Výška tranže – 3 mil. EUR 

Termín čerpania tranže – do 31.12.2022 

Úroková sadzba  
- plávajúca úroková sadzba (6M EURIBOR + marža banky) počas celej doby splatnosti alebo  
- fixná úroková sadzba počas celej doby splatnosti alebo 
- plávajúca úroková sadzba (6M EURIBOR + marža banky) s revíziou/konverziou alebo 
- fixná úroková sadzba s revíziou/konverziou 

Splácanie úrokov – polročne  

Splácanie istiny – polročne 

Splatnosť – 25 rokov 

 
 

B  s p l n o m o c ň u j e  
 
 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 
predložiť Európskej investičnej banke žiadosti o čerpanie navrhovanej tranže. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

 
 
 



C  u k l a d á  
 
 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 
zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s Európskou investičnou bankou za 
účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej  tranže.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 35 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na prijatie nového úverového rámca v komerčnej banke 

 

 

UZNESENIE č. 481/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

čerpanie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s., za týchto základných úverových podmienok: 

- výška úverového rámca - 17 000 000,00 EUR 

- možnosť čerpať v tranžiach do 31.12.2023 

- splatnosť 15 rokov 

- úroková sadza: Fixná sadzba na 15 rokov 

- bez zabezpečenia úveru 

- bez poplatku za poskytnutie a nedočerpanie úveru 

 

B  u k l a d á  

 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 

 

organizačne a administratívne zabezpečiť proces prijatia návratných zdrojov financovania 

 
Termín: 31. 08. 2022 

Hlasovanie:   ZA: 36 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja  
č. 3/2022 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 

 

 

UZNESENIE č. 482/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 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. 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 3 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine číslo 011/2009  
zo dňa 22. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.09.2020 rozpočtovej 
organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Zariadenia sociálnych 
služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké Podhradie  

 

 

UZNESENIE č. 483/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e  
 

 

DODATOK č. 2, ktorým sa mení Zriaďovacia listina číslo 011/2009 zo dňa 22.06.2009 
v znení  DODATKU č. 1 zo dňa 11.09.2020  rozpočtovej organizácie Bratislavského 
samosprávneho kraja Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 
906 36  Plavecké Podhradie tak, že: 
 
 
 
 
 
Čl. IV. ods. 1 Zriaďovacej listiny číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
 
1. V Zariadení sociálnych služieb Pod hradom sa poskytujú sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia 
a nepriaznivého zdravotného stavu. 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie. 
Forma sociálnej služby: celoročná pobytová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Čl. IV. ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo: 011/2009 zo dňa 22.06.2009 znie: 
 
 
2. V Zariadení sociálnych služieb Pod hradom sa poskytuje sociálna služba: 

a) v domove sociálnych služieb plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách,   

b) v špecializovanom zariadení plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je pervazívna vývinová 
porucha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 36 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh na VI. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne 
územie Rača, okres Bratislava III 

 

 

UZNESENIE č. 484/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e  
 

 

VI. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho 
kraja, zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, okres Bratislava III, situovaného  
na parcelách č. 2850/45, č. 2850/46, č. 2850/52, č. 2850/53 a č. 2850/56 v správe Domova 
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, nasledovne: 
 
bytové jednotky č. 111, č.124, č.135, č. 143, č. 215, č.315, č. 413 a č. 434 na ubytovňu, 
určenú pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov Strednej odbornej školy 
technickej, Vranovská 4, Bratislava spoločnosti Security management, s.r.o., 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 

UZNESENIE č. 485/2022 

zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nájom 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja : 
 

a) časti stavby so súp. č. 2708, postavenú na parcele registra „C KN“ parc.č.  č. 5574/1 
a parc. č. 5573, druh stavby: budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 2140 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
odborom katastrálnym, pre katastrálne územie: Petržalka, obec: Bratislava – 
m. č. Petržalka, okres: Bratislava V (budova školy) a to:   

 
i. nebytové priestory 

učebne všeobecných a odborných predmetov, kabinety a iné miestnosti 
nachádzajúce sa na prízemí a  1. poschodí Budovy školy, zákres učební, 
kabinetov a iných miestností tvorí príloha č. 1 tejto nájomnej zmluvy žltou farbou 
(miestnosti č. 16 a 14 a na 1 poschodí miestnosť č. 23, 28, 29, 32A, 32, 33, 34, 
35, 36, 37A, 37B, 38, 39, 41, 42, 43, 45) 

ii. dodžó – iný nebytový priestor malej telocvične na prízemí budovy školy vpravo 
od vrátnice v celkovej výmere 106,18 m2 zakreslený v prílohe č. 1 tohto 
uznesenia hnedou. 

iii. telocvičňa - iný nebytový priestor na prízemí  Budovy školy napravo od vrátnice, 
zakreslená v prílohe č. 1 modrou farbou s rozlohou 538,92 m2 

iv. posilňovňa - iný nebytový priestor so zázemím, ktoré tvoria sauna, chodby, šatne 
a sociálne zariadenia, na prízemí Budovy školy vpravo od vrátnice v celkovej 
výmere 217,96 m2 v prílohe č. 1 tejto zmluvy zakreslená fialovou farbou 

v. 10 x parkovacie miesto - časť pozemku na parcele registra „C KN“ parc. 
č. 5575/2, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 6318 m2, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2140 vedenom Okresným úradom Bratislava, odborom 
katastrálnym, pre katastrálne územie: Petržalka, obec: Bratislava – 
m. č. Petržalka, okres: Bratislava V  

b) účel: úplné stredné odborné vzdelávanie v odbore ochrana osôb a majetku 
prostredníctvom Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku, so sídlom 
Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 17050332,  ktorej je nájomca zriaďovateľom 
a športová činnosť 

c) nájomcovi: Security management, s.r.o. so sídlom M. Marečka 9, 924 08  Bratislava, 
IČO: 35870494 , zastúpená Ing. Štefanom Kurillom.  



d) doba nájmu:  
i. dodžó,  posilňovňa, parkovacie miesta a nebytové priestory  – je určitá – od 

01.01.2023 do 31.07.2026,  
ii. telocvične je v mesiacoch január až jún a september až december odo dňa 

začatia plynutia nájmu do 31.07.2026 v   dňoch pondelok až piatok a  v čase 
medzi  7:00 a 15:30 hodiny v rozsahu maximálne 30 vyučovacích hodín týždenne, 
podľa rozvrhu hodín odsúhlaseného riaditeľom SOŠT pred podpisom zmluvy 
a následne na začiatku každého školského roka najneskôr do 15.9.. Počet hodín 
doby nájmu je možné zvýšiť s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa na 
základe oznámenia nájomcu doručeného správcovi minimálne 7 dní vopred.  

e) nájomné : 
i. nebytové priestory 7 €/m2/ mesiac  
ii. dodžó, posilňovňa   5 € /m2/mesačne 
iii. telocvičňa 10,- €/ jedna vyučovacia hodina (okrem mesiacov júl a august) 
iv. 1 x parkovacie miesto   40,- €/mesačne 

 

f) platby za energie a služby  - pomerne podľa výmery prenajatej podlahovej plochy 

na základe faktúr od dodávateľov médií: 

 
g) nájomca je oprávnený vykonať stavebné úpravy, opravu, údržbu, rekonštrukciu 

a modernizáciu len, ak ju schválil prenajímateľ;  
h) nájomca nie  je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu, pokiaľ takýto podnájom 

vopred písomne neschváli prenajímateľ;  
i) nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní od schválenia tohto uznesenia 

Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote 
nájomca nepodpíše  nájomnú zmluvu, toto uznesenie stráca platnosť. 

 
B  u k l a d á  

 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a riaditeľke SOŠ technickej zabezpečiť 
prípravu, spracovanie a podpis nájomnej zmluvy. 
    
   

T: do 31. 07. 2022   
 
 
Hlasovanie:   ZA: 35 
    PROTI: 1 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej priemyselnej 
škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
 

UZNESENIE č. 486/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým 
je rozvoj a podpora vzdelávania na území kraja, nájom nehnuteľného majetku 
v nasledovnom rozsahu: 
 
- časť stavby na 1. nadzemnom podlaží (1. poschodie), bližšie vyznačenú v priloženom 
situačnom nákrese, v budove súp. č. 1086, nachádzajúcej sa na pozemku reg. C KN parc. 
č. 15675/88, v k. ú. Bratislava–Ružinov, okres Bratislava II, vedené Okresným úradom 
Bratislava, odborom katastrálnym, na liste vlastníctva č. 5507, vo výlučnom vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy Strednej priemyselnej škole 
stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava ako správcovi, pre nájomcu: 
 
Mestská časť Bratislava–Ružinov, so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155 
 
s podmienkami: 
 
- predmet nájmu – vyznačená časť priestorov podľa priloženého situačného nákresu, 
nachádzajúca sa na 1. nadzemnom podlaží (1. poschodí), vrátane materiálneho vybavenia, 
- účel nájmu – prevádzka tried základnej školy, vzdelávanie žiakov, 
- doba nájmu – nájom sa dojednáva na dobu určitú do 30. 06. 2023, s možnosťou predĺženia 
o jeden kalendárny rok. Podmienkou predĺženia je uplatnenie predĺženia najneskôr 
do 31. 03. 2023, 
- lehota vypratania a odovzdania priestorov prenajímateľovi – najneskôr do konca mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k ukončeniu nájmu, 
- nájomné bude dohodnuté nasledovne:  

- ak priestor nebude využívaný žiakmi nájomcu z objektívnych dôvodov uloženej 
povinnosti dištančnej výučby v priebehu školského roka, alebo z dôvodu, že predmetné 
triedy neboli vôbec otvorené, má nájomca povinnosť uhrádzať nájomné v symbolickej 
sume 1,- EUR/1 mesiac;  

- v čase využívania predmetu nájmu má nájomca povinnosť uhrádzať nájomné 
vo výške 1,- EUR/1 mesiac a paušálnu úhradu nákladov za služby súvisiace s predmetom 
nájmu vo výške 525,62 EUR/1 mesiac; v paušálnej úhrade sú započítané náklady na 
spotrebu energií, vodného, stočného, dodávky tepla, upratovania v prenajatých priestoroch 
a prevádzkové náklady na využívanie vonkajších športovísk,  



- údržbu a správu predmetu nájmu zabezpečí nájomca na vlastné náklady, 
- nájomca je povinný uhrádzať ostatné prevádzkové náklady vzniknuté pri užívaní predmetu 
nájmu na základe faktúry vystavenej prenajímateľom, a to vždy k 10 – temu dňu príslušného 
mesiaca, 
- nájomca je povinný zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s BOZP, zabezpečením požiarnej 
ochrany v prenajatých priestoroch a zabezpečiť ochranu svojich vnesených a/alebo 
odložených hnuteľných vecí v predmete nájmu na vlastné náklady,  
- nájomca je povinný dodržiavať podmienky BOZP a protipožiarnej ochrany v prenajatých 
priestoroch, ako aj v celom areáli školy, ak také sú alebo budú určené, 
- nájomca zodpovedá za pravidelnú kontrolu, údržbu a opravy vzniknutých nedostatkov 
a havarijných stavov časti stavby, ktorá je predmetom nájmu,  
- využívanie vonkajšieho areálu školy a telocvične bude nájomcovi umožnené 
po predchádzajúcom dojednaní medzi správcom a nájomcom,  
- nájomca bude rešpektovať školský poriadok a iné všeobecne záväzné právne predpisy, 
ktorými je regulovaná prevádzka škôl a školských zariadení, 
- nájomca nie je oprávnený používať predmet nájmu na komerčné účely,  
- nájomca je oprávnený vykonať nasledovné stavebné úpravy predmetu nájmu bez nároku 
na úhradu nákladov alebo náhrady zhodnotenia nehnuteľného majetku od prenajímateľa: 
vymaľovanie priestorov,  
- ostatné stavebné úpravy je nájomca oprávnený vykonať výlučne po predošlom dojednaní 
so správcom, 
- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 120 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu 
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť. 
 
 

B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu nájomnej zmluvy 
podľa určených podmienok a jej prerokovanie s nájomcom 
 

Termín: 90 dní odo dňa schválenia uznesenia 
 

 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 35 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 
 

UZNESENIE č. 487/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

A  v y h l a s u j e  
 
 
za prebytočný majetok vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja uvedený v článku 
B tohto uznesenia. 
 
 

 
B  s c h v a ľ u j e  

 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, v 
zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, predaj nehnuteľného majetku: 

 
- novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 1572/9 o výmere 40 m2, odčlenenú od parcely 

reg. „C“ č. 1572/1, druh pozemku záhrada, o výmere 551 m2, vedenej Okresným 
úradom Bratislava, odborom katastrálnym v k. ú. Staré mesto na LV č. 5745, podľa 
geometrického plánu č. 74/2021 zo dňa 09.05.2022, vyhotoveného Ing. Ľubicou 
Simonidesovou a úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. G1-
995/2022 

 
kupujúcim: 
 
 
Ján Krnáč, rod. Krnáč (nar. 07.10.1983), Krčméryho 19, 81104 Bratislava a Martina Krnáč 
Valková, rod. Valková (nar. 18.07.1979), Myjavská 11, 81103 Bratislava 
 
 
za cenu: 34.000 EUR (predávaná výmera 40 m2, cena za jeden m2 850 EUR) 
 

 
 
 
 
 



C  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na nehnuteľnosť uvedenú v časti B tohto uznesenia. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 3253/218, 
3253/219 a 3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto pozemkoch v k. ú. 
Záhorská Bystrica v areáli bývalého stredného odborného učilišťa v prospech 
vlastníkov bytov priľahlej bytovky, ako prípad hodný osobitného zreteľa   

 
 

UZNESENIE č. 488/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 

A.1 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, predaj 
nehnuteľného majetku v k.ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava-Záhorská Bystrica, okres 
Bratislava IV, a to: 
  

- prefabrikovaná garáž č. 15 postavená na novovytvorenom pozemku s parc. 
č. 3253/218 podľa geometrického plánu č. 46/2022 vyhotovenom spol. Niologik s.r.o., 
so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907, úradne overenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor Ing. Monikou Vičkovou dňa 
13.04.2022 pod č. G1-690/2022, 

- novovytvorený pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 3253/218, o výmere 18 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený odčlenením od pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 3253/187, podľa geometrického plánu č. 46/2022 vyhotovenom spol. 
Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907, úradne 
overenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor Ing. Monikou Vičkovou 
dňa 13.04.2022 pod č. G1-690/2022, 

 
kupujúcim: 
 
 
Mališka Rudolf, nar. 10.09.1950, bytom Donská 7782/60, 841 06 Bratislava a Mališková Eva 
r. Magátová, nar.29.11.1951, bytom Donská 7782/60, 841 06 Bratislava 
 
 
za cenu: 8.004,43 EUR (predávaná výmera 18 m2, cena za jeden m2 je 299,05 EUR, cena 
za prefabrikovanú garáž je 2.434,86 EUR, cena za 1/3 nákladov za vypracovanie znaleckého 
posudku je 126,67 EUR, cena 1/3 nákladov za vypracovanie geometrického plánu je 
60 EUR) 
 
 
 



A.2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, predaj 
nehnuteľného majetku: 
  

- prefabrikovaná garáž č. 14 postavená na novovytvorenom pozemku s parc. 
č. 3253/219 podľa geometrického plánu č. 46/2022 vyhotovenom spol. Niologik s.r.o., 
so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907, úradne overenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor Ing. Monikou Vičkovou dňa 
13.04.2022 pod č. G1-690/2022, 

- novovytvorený pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 3253/219, o výmere 18 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený odčlenením od pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 3253/187, podľa geometrického plánu č. 46/2022 vyhotovenom spol. 
Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907, úradne 
overenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor Ing. Monikou Vičkovou 
dňa 13.04.2022 pod č. G1-690/2022, 

 
 
kupujúcim: 
 
 
Baranovič Eduard, nar. 09.08.1949, bytom Donská 7782/60, 841 06 Bratislava 
a Baranovičová Eva r. Repková, nar. 17.09.1949, bytom Donská 7782/60, 841 06 Bratislava 
 
za cenu: 8.004,43 EUR (predávaná výmera 18 m2, cena za jeden m2 je 299,05 EUR, cena 
za prefabrikovanú garáž je 2.434,86 EUR, cena za 1/3 nákladov za vypracovanie znaleckého 
posudku je 126,67 EUR, cena 1/3 nákladov za vypracovanie geometrického plánu je 
60 EUR) 
 
 
 
A.3 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, predaj 
nehnuteľného majetku: 

 
- prefabrikovaná garáž č. 13 postavená na novovytvorenom pozemku s parc. 

č. 3253/220 podľa geometrického plánu č. 46/2022 vyhotovenom spol. Niologik s.r.o., 
so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907, úradne overenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor Ing. Monikou Vičkovou dňa 
13.04.2022 pod č. G1-690/2022, 

- novovytvorený pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 3253/220, o výmere 18 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený odčlenením od pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 3253/187, podľa geometrického plánu č. 46/2022 vyhotovenom spol. 
Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, IČO: 51 786 907, úradne 
overenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor Ing. Monikou Vičkovou 
dňa 13.04.2022 pod č. G1-690/2022, 

 
kupujúcim: 
 
Hosťovecká Adriana r. Hosťovecká, Mgr. nar. 07.02.1970, bytom bytom Donská 7782/60, 
841 06 Bratislava 
 
za cenu: 8.004,43 EUR (predávaná výmera 18 m2, cena za jeden m2 je 299,05 EUR, cena 
za prefabrikovanú garáž je 2.434,86 EUR, cena za 1/3 nákladov za vypracovanie znaleckého 
posudku je 126,67 EUR, cena 1/3 nákladov za vypracovanie geometrického plánu je 
60 EUR) 



 
 

B  u k l a d á  
 
B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na nehnuteľnosti uvedené v časti A. 1 tohto uznesenia. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na nehnuteľnosti uvedené v časti A. 2 tohto uznesenia. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

B.3 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na nehnuteľnosti uvedené v časti A. 3 tohto uznesenia. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 35 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 13885/4, 
13885/5 a 13885/6 v k. ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa   

 
 

UZNESENIE č. 489/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  v y h l a s u j e  

 
za prebytočný majetok vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja uvedený v článku 
B tohto uznesenia. 

 
B  s c h v a ľ u j e  

 
B.1 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, predaj 
nehnuteľného majetku v k.ú. Gajary, obec Gajary, okres Malacky, a to: 
  

- novovytvorený pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 13885/4, o výmere 182 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený odčlenením od pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 13885/3, podľa geometrického plánu č. 72/2020 vyhotovený Antonom 
Čechom, geodetické práce, so sídlom Lakšarská Nová Ves 282, 908 76 Lakšarská 
Nová Ves, IČO: 52 086 453, úradne overenom Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor Ing. Vladimírom Stankovskám dňa 06.10.2020 pod č. G1-
1148/2020, 

- novovytvorený pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 13885/6, o výmere 125 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený odčlenením od pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 13885/3, podľa geometrického plánu č. 72/2020 vyhotovený Antonom 
Čechom, geodetické práce, so sídlom Lakšarská Nová Ves 282, 908 76 Lakšarská 
Nová Ves, IČO: 52 086 453, úradne overenom Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor Ing. Vladimírom Stankovskám dňa 06.10.2020 pod č. G1-
1148/2020 

 
kupujúcim: 
 
Miroslav Krtek, nar. 26.07.1953, Pivovar 169/54, 900 61 Gajary 
 
za cenu: 10.925,- EUR (predávaná výmera 307 m2, cena za jeden m2 je 35 EUR, cena za 
½ nákladov za vypracovanie znaleckých posudkov je v sume 180 EUR) 
 
B.2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, predaj 
nehnuteľného majetku: 
  



- novovytvorený pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 13885/5, o výmere 285 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený odčlenením od pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 13885/3, podľa geometrického plánu č. 72/2020 vyhotovený Antonom 
Čechom, geodetické práce, so sídlom Lakšarská Nová Ves 282, 908 76 Lakšarská 
Nová Ves, IČO: 52 086 453, úradne overenom Okresným úradom Malacky, 
katastrálny odbor Ing. Vladimírom Stankovskám dňa 06.10.2020 pod č. G1-
1148/2020, 

 
kupujúcim: 
 
Rudolf Kaiser, nar. 28.07.1965, Gajary 914, 900 61 Gajary  
 
za cenu: 10.155,- EUR (predávaná výmera 285 m2, cena za jeden m2 je 35 EUR, cena za 
½ nákladov za vypracovanie znaleckých posudkov je v sume 180 EUR) 
 
 

C  u k l a d á  
 
 
C.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na nehnuteľnosti uvedené v časti B. 1 tohto uznesenia. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

C.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na nehnuteľnosti uvedené v časti B. 2 tohto uznesenia. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 35 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Mestom Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
 

UZNESENIE č. 490/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  v y h l a s u j e  
 
 

za prebytočný majetok vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja uvedený v článku 
B tohto uznesenia okamihom právoplatnosti rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete podľa 
§ 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, ktorým bude schválené navrhované usporiadanie a zmena 
cestnej siete. 

 
 

B  s c h v a ľ u j e  
 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým 
je úprava cestnej siete, majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pod pozemnými 
komunikáciami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a Mesta Modra 
po vykonaní úpravy cestnej siete, a majetkovoprávne usporiadanie vo vzťahu 
k nehnuteľnostiam, ktoré prislúchajú alebo sú v trvalom užívaní spojenom s inými 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a Mesta Modra, 
 
zámenu nehnuteľného majetku medzi 
 
Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 
IČO: 36063606 
 
a 
 
Mestom Modra, so sídlom Dukelská 941/38, 900 01 Modra, IČO: 00304956 
 
nasledovne: 
 
Bratislavský samosprávny kraj zamení pozemky a/alebo časti pozemkov vytvorené 
Geometrickým plánom č. 114/2020 zo dňa 22. 02. 2022, vyhotoveným spoločnosťou 
Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava (ďalej len „GP č. 114/2020“) 
z pozemkov vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, a to: 
 



• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 143 o výmere 5 147 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. 
č. 1108/1, 

• časť pozemku v rozsahu 4 217 m2 z parcely registra E KN s parc. č. 1102/1 
o pôvodnej výmere 4 332 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorá zaniká 
a v rozsahu 4 217 m2 sa pričleňuje k novovytvorenej parcele registra C KN s parc. 
č. 1653/1, 

• časť pozemku v rozsahu 25 m2 z parcely registra E KN s parc. č. 1108/1 o pôvodnej 
výmere 5 171 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorá zaniká a v rozsahu 25 m2 

sa pričleňuje k novovytvorenej parcele registra C KN s parc. č. 1653/1, 

• časť pozemku v rozsahu 2 364 m2 z parcely registra E KN s parc. č. 2889/102 
o pôvodnej výmere 4 955 m2, druh pozemku – zastavaná plocha, ktorá zaniká 
a v časti o výmere 2 364 m2 sa pričleňuje k novovytvorenej parcele registra C KN 
s parc. č. 1653/1,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1653/16 o výmere 9 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. 
č. 1102/1, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/6 o výmere 3 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 5569/1, 

 
a cestné teleso označené ako cesta II/502 na úseku označenom ako Štefánikova ulica 
a Dukelská ulica, ležiaceho na pozemkoch registra C KN s parc. č. 143, 1653/1 a 1653/16 
podľa GP č. 114/2020, 
 
a novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 4174/2 o výmere 265 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha, vytvorený odčlenením z parcely registra E KN s parc. č. 6242 
s pôvodnou výmerou 561 m2, vytvorený Geometrickým plánom č. 77/2022 zo dňa 
22. 05. 2022, vyhotoveným spoločnosťou Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 
821 09 Bratislava (ďalej len „GP č. 77/2022“),  
 
spolu vo výmere 12 030 m2 
 
za pozemky vytvorené na základe GP č. 114/2020 z pozemkov vo výlučnom vlastníctve 
Mesta Modra nachádzajúcich sa v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, 
a to: 
 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 833/4 o výmere 1 675 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra C KN parc. č. 833/4, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 833/7 o výmere 2 272 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra C KN s parc. 
č. 833/7, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 835/3 o výmere 103 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra C KN s parc. 
č. 835/2, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1308/110 o výmere 66 m2, 
druh pozemku – ostatná plocha, vytvorený z parcely registra C KN s parc. č. 1308/4,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1335/1 o výmere 6 681 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra C KN s parc. 
č. 1335/1,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 372/16 o výmere 69 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra C KN s parc. 
č. 372/6, 



• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 372/8 o výmere 123 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra C KN s parc. 
č. 372/8, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 374/3 o výmere 16 m2, druh 
pozemku – vinica, vytvorený z parcely registra C KN s parc. č. 374/1, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5564/3 o výmere 21 m2, 
druh pozemku – ostatná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1080, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5565/1 o výmere 553 m2, 
druh pozemku – vodná plocha, vytvorený z parcely registra E KN parc. č. 1080, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5566/2 o výmere 63 m2, 
druh pozemku – ostatná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1080, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/2 o výmere 65 m2, 
druh pozemku – záhrada, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1080, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/3 o výmere 39 m2, 
druh pozemku – záhrada, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1077, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/4 o výmere 53 m2, 
druh pozemku – záhrada, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1077, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5573/2 o výmere 35 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1077, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5573/3 o výmere 12 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1077, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5572/2 o výmere 2 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. č. 1081/2, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5576/3 o výmere 29 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. 
č. 1081/2, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5578/4 o výmere 172 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, vytvorený z parcely registra E KN s parc. 
č. 1081/2, 

 
a za pozemok parcela registra C KN s parc. č. 372/12 o výmere 28 m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie, 
 
a cestné teleso označené ako miestna komunikácia na úseku označenom ako Šúrska ulica, 
ležiaceho na pozemkoch registra C KN s parc. č. 833/4, 833/7, 835/3, 1308/110, 1335/1 
podľa GP č. 114/2020, 
 
spolu o výmere 12 077 m2 
 
a za súsošie Piety prislúchajúce k budove kaštieľa, súpisné číslo 215, na parcele registra 
C KN s parc. č. 373, tvoriace spolu s kaštieľom a parkom národnú kultúrnu pamiatku 
zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 487/1-2, 
 
tak, že titulom zámeny pozemkov 
 
Bratislavský samosprávny kraj nadobúda do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 
1/1 k celku: 
 
- pozemky v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, vytvorené 
GP č. 114/2020: 
 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 833/4 o výmere 1 675 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, 



• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 833/7 o výmere 2 272 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 835/3 o výmere 103 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1308/110 o výmere 66 m2, 
druh pozemku – ostatná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1335/1 o výmere 6 681 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 372/16 o výmere 69 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 372/8 o výmere 123 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 374/3 o výmere 16 m2, druh 
pozemku – vinica,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5564/3 o výmere 21 m2, 
druh pozemku – ostatná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5565/1 o výmere 553 m2, 
druh pozemku – vodná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5566/2 o výmere 63 m2, 
druh pozemku – ostatná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/2 o výmere 65 m2, 
druh pozemku – záhrada,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/3 o výmere 39 m2, 
druh pozemku – záhrada,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/4 o výmere 53 m2, 
druh pozemku – záhrada,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5573/2 o výmere 35 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5573/3 o výmere 12 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5572/2 o výmere 2 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5576/3 o výmere 29 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5578/4 o výmere 172 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  

• pozemok parcela registra C KN s parc. č. 372/12 o výmere 28 m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie, 

 
- cestné teleso označené ako miestna komunikácia na úseku označenom ako Šúrska ulica, 
ležiaceho na pozemkoch registra C KN s parc. č. 833/4, 833/7, 835/3, 1308/110, 1335/1 
podľa GP č. 114/2020, 
 
- súsošie Piety prislúchajúce k budove kaštieľa, súpisné číslo 215, na parcele registra C KN 
s parc. č. 373, tvoriace spolu s kaštieľom a parkom národnú kultúrnu pamiatku zapísanú 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 487/1-2, 
 
a Mesto Modra nadobúda do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku: 
 
- pozemky v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, vytvorené 
GP č. 114/2020: 
 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 143 o výmere 5 147 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha,  



• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1653/1 o výmere 6 710 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 1653/16 o výmere 9 m2, 
druh pozemku – zastavaná plocha, 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 5569/6 o výmere 3 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha,  

 
- novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 4174/2 o výmere 265 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha, v katastrálnom území Modra, obec Modra, okres Pezinok, 
vytvorený geometrickým plánom k. ú. Modra č. 77/2022, 
 
- cestné teleso označené ako cesta II/502 na úseku označenom ako Štefánikova ulica 
a Dukelská ulica, ležiaceho na pozemkoch registra C KN s parc. č. 143, 1653/1 a 1653/16 
podľa GP č. 114/2020. 
 
 

C  u k l a d á  
 
 
C.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu zmluvy 
o budúcej zmluve a zámennej zmluvy podľa určených podmienok, jej prerokovanie s Mestom 
Modra a podanie návrhu na schválenie zmeny cestnej siete. 
 

Termín: do štyroch mesiacov odo dňa schválenia uznesenia 
 
C.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu zámennej 
zmluvy podľa určených podmienok a jej prerokovanie s Mestom Modra. 
 

Termín: do dvoch mesiacov od vydania rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 32 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavebného objektu rozšírenia 
komunikácie III/1055 o autobusový pruh, vrátane pozemku s parc. č. 476/4 
v k. ú. Nové Košariská, z vlastníctva obce Dunajská Lužná do vlastníctva 
Bratislavského samosprávneho kraja   

 
 

UZNESENIE č. 491/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 

bezodplatný prevod nehnuteľného majetku, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Košariská, obec 
Dunajská Lužná, okres Senec, a to: 
  
 

• Stavebného objektu – rozšírenie komunikácie III/1055 o autobusový pruh, vybudovaný na 
pozemku parcely reg. „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 476/4, o výmere 
151 m2, vybudovaného na základe rozhodnutia Okresného úradu Senec, odbor dopravy 
a pozemných komunikácií č. OU–SC-OCDPK-2019/001322/3/BEZ zo dňa 23.10.2019, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2019, 

• pozemku parcely reg. „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 476/4, o výmere 
151 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

 
z vlastníctva odovzdávajúceho obce Dunajská Lužná, so sídlom: Jánošíkovská 466/7, 
900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00 400 009 do vlastníctva Bratislavského samosprávneho 
kraja  
 
 
s podmienkami:  
 
 

− odovzdávajúci podpíše zmluvu o bezodplatnom prevode stavebného objektu a zmluvu 
o bezodplatnom prevode novovytvoreného pozemku najneskôr do 90 dní od schválenia 
uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto 
lehote odovzdávajúci zmluvy nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 
 

 
 
 
 
 
 
 



B  u k l a d á  
 
 
B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis 
zmluvy o bezodplatnom prevode stavebného objektu 
 

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky 
 

B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis  
zmluvy o bezodplatnom prevode novovytvoreného pozemku 
 

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 
č. III/1113 v k. ú. Rohožník pre účely scelenia cestného pozemku a kolaudácie 
cesty  

 
 

UZNESENIE č. 492/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
kúpu nehnuteľností v k. ú. Rohožník, obec Rohožník, okres Malacky, evidované na listoch 
vlastníctva v prospech nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu 
nasledovne: 
 
 

LV č. C KN p. č. 
Výmera 
v m2 

Podiel k 
celku 

Výmera 
zodpovedaj
úca spoluvl. 
podielu v 
m2 

Kúpna cena 
(EUR / 1 
m2) 

Cena prevodu €  

2375 

3060/95, 
3060/106 
3060/107 
3060/125 
3060/117 
3060/126 
 

266 1/1 266 13,98 3718,69 

2376 

3060/96 
3060/97 
3060/118 
 

241 1/2 120,50 13,98 1684,59 

2379 
3060/103 
3060/122 
 

221 1/2 110,50 13,98 1544,79 

2379 
3060/103 
3060/122 
 

221 1/2 110,50 13,98 1544,79 

2380 
3060/105 
3060/124 
 

112 1/2 56 13,98 782,88 



3373 
3060/112 
3060/133 
 

25 1/10 2,50 13,98 34,95 

 
 
za cenu:  9310,68 EUR (predávaná výmera 666 m2, cena za jeden m2 je 13,98 EUR). 
 
 
a kúpu nehnuteľností v k. ú. Rohožník, obec Rohožník, okres Malacky, evidované na liste 
vlastníctva č. 2382 v prospech Slovenskej Republiky v správe Slovenského pozemkového 
fondu nasledovne: 
 

- parc registra „C“ č. 3060/111, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 53 m2  
v podiele 1/1, 

- parc. reg. „C“ č. 3060/130, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
17 m2 v podiele 1/1,  

- parc. reg. „C“ č.3060/131, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
10 m2 v podiele 1/1,  

- parc. reg. „C“ č.3060/132,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
2 m2  v podiele 1/1 

 
za cenu: 1146,36 EUR (predávaná výmera 82 m2, cena za jeden m2 je 13,98 EUR) 
 
 

B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na nehnuteľnosti uvedené v časti A tohto uznesenia a zabezpečiť úhradu kúpnej ceny. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 32 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 
č. II/510 v k. ú. Malý Madaras pre účely scelenia cestného pozemku 

 
 

UZNESENIE č. 493/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 
kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Malý Madaras, obec Tomášov, okres Senec, evidovanej na liste 
vlastníctva č. 729 nasledovne: 
 

- parc. registra „C“ č. 23/3, druh pozemku záhrada, o výmere 128 m2  v podiele 1/1, 
 
za cenu: 4892,16 EUR (predávaná výmera 128 m2, cena za jeden m2 je 38,22 EUR) 
 
 

B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na nehnuteľnosti uvedené v časti A tohto uznesenia a zabezpečiť úhradu kúpnej ceny. 
 

Termín: 31. 12. 2022 

Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 
č. II/510 v k. ú. Tomášov a k. ú. Malinovo pre účely scelenia cestného pozemku 
a výstavby cyklotrasy v nadväznosti na Uznesenie Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 383/2021 

 
 

UZNESENIE č. 494/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
kúpu nehnuteľností v k. ú. Tomášov, obec Tomášov, okres Senec, vychádzajúc 
z predbežného geometrického plánu č. 70/2022 zo dňa 23.05.2022: 

- časť parcely reg. „E“ č. 1454 – orná pôda o výmere 4316 m2, vedená na LV č. 2698, 
a to novovytvorené parc. reg „E“: 

o č. 1357/90 - zastavané plochy o výmere 63 m2  
o č. 1357/91 – ostatné plochy o výmere 218 m2 

- časť parcely reg. „E“ č. 1453 – orná pôda o výmere 4481 m2, vedená na LV č. 1402, 
a to novovytvorenú parc. reg „E“:  

o  č. 1357/92 – ostatné plochy o výmere 49 m2 
- časť parcely reg. „E“ č. 1452 – orná pôda o výmere 3964 m2, vedená na LV č. 2697, 

a to novovytvorenú parc. reg „E“:  
o  č. 1357/93 - ostatné plochy o výmere 19 m2 

- časť parcely reg. „E“ č. 1451 – orná pôda o výmere 4460 m2, vedená na LV č. 2696, 
a to novovytvorenú parc. reg „E“:  

o  č. 1357/94 – ostatné plochy o výmere 7 m2 
 

výmera parciel spolu: 356 m2 
 
kúpu nehnuteľností v k. ú. Malinovo, obec Tomášov, okres Senec, vychádzajúc 
z predbežného geometrického plánu č. 69/2022 zo dňa 23.05.2022: 

- časť parcely reg. „E“ č. 876 – orná pôda o výmere 8908 m2, vedená na LV č. 772,  
a to novovytvorené parc. reg „E“: 

o č. 881/229 - zastavané plochy o výmere 25 m2  
o č. 881/230 – ostatné plochy o výmere 41 m2 

- časť parcely reg. „E“ č. 875 – orná pôda o výmere 8423 m2, vedená na LV č. 1131,  
a to novovytvorenú parc. reg „E“: 

o č. 881/231 - ostatné plochy o výmere 136 m2  
- časť parcely reg. „E“ č. 870 – orná pôda o výmere 9387 m2, vedená na LV č. 2462,  

a to novovytvorené parc. reg „E“: 
o č. 881/232 - ostatné plochy o výmere 165 m2  
o č. 881/241 - ostatné plochy o výmere 14 m2  

časť parcely reg. „E“ č. 869/3 – orná pôda o výmere 4794 m2, vedená na LV č. 677, 
a to novovytvorené parc. reg „E“: 

o č. 881/233 - ostatné plochy o výmere 102 m2  



o č. 881/240 - ostatné plochy o výmere 22 m2  
časť parcely reg. „E“ č. 869/2 – orná pôda o výmere 3723 m2, vedená na LV č. 1836, 
a to novovytvorené parc. reg „E“: 

o č. 881/234 - ostatné plochy o výmere 116 m2  
o č. 881/239 - ostatné plochy o výmere 44 m2  

časť parcely reg. „E“ č. 869/1 – orná pôda o výmere 2341 m2, vedená na LV č. 1012, 
a to novovytvorené parc. reg „E“: 

o č. 881/235 - ostatné plochy o výmere 140 m2  
o č. 881/238 - ostatné plochy o výmere 114 m2  

časť parcely reg. „E“ č. 862 – orná pôda o výmere 468 m2, vedená na LV č. 685,  
a to novovytvorené parc. reg „E“: 

o č. 881/236 - ostatné plochy o výmere 78 m2  
o č. 881/237 - ostatné plochy o výmere 111 m2 

 
výmera parciel spolu: 1108 m2 
 
 

B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja rokovať s vlastníkmi o odkúpení 
pozemkov a zabezpečiť uzatvorenie kúpnych zmlúv na nehnuteľnosti uvedené v časti 
A tohto uznesenia, s prihliadnutím na skutočné výmery v overenom geometrickom pláne, 
a zabezpečiť úhradu kúpnej ceny. 
 

Termín: 31. 12. 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja v k. ú. Modra 

 
 

UZNESENIE č. 495/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja, a to na:  
 
 
 

Parcelné číslo Výmera v m2 LV Druh pozemku 

5448/101 287 10661 zastavaná plocha a nádvorie 

6354/1 2322 10661 zastavaná plocha a nádvorie 

6354/2 14991 10661 zastavaná plocha a nádvorie 

 
 
 
zapísaných v registri „E“ KN v k. ú. Modra, obec Modra, okres Pezinok,  
 
v prospech oprávneného -  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 
826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, za odplatu v sume 13800 € (30 €/m2 pri 460 m2)  
 
Vecné bremeno spočíva: 
a) v práve zriadenia, uloženia, užívania, vedenia a prevádzkovania, výmeny, údržby, opravy, 
kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie vedenia inžinierskej siete 
(vodovodu) v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 93/2022 (overený OÚ Pezinok 
pod. č. G1-332/2022), 
b) v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými 
osobami za účelom zriadenia, uloženia, užívania, vedenia, prevádzkovania, opravy, kontroly, 
úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej 
siete (vodovodu) v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 93/2022 (overený OÚ 
Pezinok pod. č. G1-332/2022). 
 
 
 
 
 



 
s podmienkami: 
 

a) oprávnený z vecného bremena a investor podpíšu zmluvu o zriadení vecného 
bremena do 120 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského 
samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote oprávnený z vecného bremena alebo 
investor zmluvu nepodpíšu, uznesenie stráca platnosť, 

b) oprávnený z vecného bremena alebo investor uhradí odplatu za zriadenie vecného 
bremena do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka, 

c) návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá výhradne Bratislavský samosprávny 
kraj, a to až po úhrade ceny vecného bremena oprávneným z vecného bremena. 

 
 

T: v zmysle textu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie zriadenia odplatných vecných bremien v prospech 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Obec Vinosady na majetku 
Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Malé Tŕnie 

 
 

UZNESENIE č. 496/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 
zriadenie odplatných vecných bremien na pozemku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, a to na:  
 
 

Parcelné číslo Výmera v m2 LV Druh pozemku 

431/14 10134 1735 zastavaná plocha a nádvorie 

 
 
zapísaný v registri „C“ KN, k. ú. Malé Tŕnie, obec Vinosady, okres Pezinok,  
 
v prospech oprávneného:   

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
IČO: 35 850 370, za odplatu v sume 1500 € (30 €/m2 pri 50 m2)  

 
Vecné bremeno spočíva v: 
a) v práve zriadenia, uloženia, užívania, vedenia a prevádzkovania, výmeny, údržby, 
opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie vedenia 
inžinierskej siete (vodovodu) v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 
10/2022 (overený OÚ Pezinok pod. č. G1-342/2022), 
b) v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním 
poverenými osobami za účelom zriadenia, uloženia, užívania, vedenia, 
prevádzkovania, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, 
výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej siete (vodovodu) v rozsahu vyznačenom 
Geometrickým plánom č. 10/2022 (overený OÚ Pezinok pod. č. G1-342/2022). 
 

2. Obec Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady, IČO: 00 305 162, za odplatu 
v sume 5220 € (30 €/m2 pri 174 m2)  

 
Vecné bremeno spočíva v: 
a) v práve zriadenia, uloženia, užívania, vedenia a prevádzkovania, výmeny, údržby, 
opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie vedenia 



inžinierskej siete (kanalizácie) v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 
12/2022 (overený OÚ Pezinok pod. č. G1-344/2022), 
b) v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním 
poverenými osobami za účelom zriadenia, uloženia, užívania, vedenia, 
prevádzkovania, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, 
výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej siete (kanalizácie) v rozsahu vyznačenom 
Geometrickým plánom č. 12/2022 (overený OÚ Pezinok pod. č. G1-344/2022) 

 
 
 
s podmienkami: 
 

d) oprávnení z vecných bremien a investor podpíšu zmluvy o zriadení vecného bremena 
v zmysle tohto uznesenia do 120 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote oprávnení z vecného 
bremena alebo investor zmluvy nepodpíšu, uznesenie stráca platnosť, 

e) oprávnení z vecného bremena alebo investor uhradia odplatu za zriadenie vecného 
bremena do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka, 

f) návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá výhradne Bratislavský samosprávny 
kraj, a to až po úhrade ceny vecného bremena oprávneným z vecného bremena. 

 
 

T: v zmysle textu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla 
volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií  

 
 

UZNESENIE č. 497/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

u r č u j e  
 
 

1. počet poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na volebné 
obdobie rokov 2022 - 2026 v celkovom počte 53 
 

2. sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja: 
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
 

3. volebné obvody (ďalej len „VO“) v Bratislavskom samosprávnom kraji v počte 24 a sídla 
obvodných volebných komisií nasledovne: 
 

počet poslancov /sídlo obvodnej vol. komisie 
 
VO č. I – MČ Staré Mesto    

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
 
VO č. II –  MČ Ružinov 

• počet volených poslancov  6 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35,  
                                                          Bratislava 

VO č. III –  MČ Vrakuňa 

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35,  
                                                         Bratislava 
 

VO č. IV –  MČ Podunajské Biskupice  

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35,  
                                                          Bratislava 

 
VO č. V – MČ Nové Mesto   

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie   Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
 
 



VO č. VI – MČ Rača, MČ Vajnory   

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 
 

 
VO č. VII – MČ Karlova Ves 

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. VIII - MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves 
• počet volených poslancov  1 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. IX – MČ Dúbravka 

• počet volených poslancov  3 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. X – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica 
• počet volených poslancov  1 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5,Bratislava 
 
VO č. XI –MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce 

• počet volených poslancov  9 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava 
 
VO č. XII – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojenský 
obvod), Závod 
• počet volených poslancov  2 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XIII – obce okresu Malacky: Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, 
Suchohrad, Záhorská Ves 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XIV – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri 
Morave, Zohor  
• počet volených poslancov  1 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XV – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké 
Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XVI – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava    

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 
 
VO č. XVII – Mesto Pezinok 
• počet volených poslancov  2 
• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 
 
 



 
VO č. XVIII – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 
 
VO č. XIX – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok   
 
VO č. XX – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, 
Igram, Jablonec, Kaplna, Píla, Štefanová, Vištuk  

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 
 
VO č. XXI – Mesto Senec 

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
 
VO č. XXII – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, 
Reca, Tureň, Veľký Biel 

• počet volených poslancov  1 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
 
VO č. XXIII – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, 
Zálesie  

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
    
VO č. XXIV – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, 
Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky 

• počet volených poslancov  2 

• sídlo obvodnej volebnej komisie  Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 29 
    PROTI: 2 
    ZDRŽAL SA: 1 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 33 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o výstavbe cyklomostu 
VYSOMARCH pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami 
Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“ 

 

 

UZNESENIE č. 498/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
A  s c h v a ľ u j e  

 
Dodatok č. 1 k Dohode o výstavbe cyklomostu VYSOMARCH pre projekt „Cezhraničné 

prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez 

rieku Morava“. 

B  u k l a d á  
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 

 
zabezpečiť podpis Dodatku č. 1 k Dohode o výstavbe cyklomostu VYSOMARCH štatutárnym 
zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA. 

 
Termín: 31. 07. 2022 

 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 31 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 33 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022  



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie sociálnej 

inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 za rok 2021 

 
 

UZNESENIE č. 499/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 

Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie sociálnej inklúzie 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 za rok 2021. 

 
 

B  u k l a d á  
 
 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pokračovať v realizácii úloh 
vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030. 
 

Termín: 30. 06. 2023 
 

 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 31 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 33 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 
implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 
2030) za obdobie 08. 04. 2022 – 24. 06. 2022  

 

 

UZNESENIE č. 500/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
 
Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 

na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 08. 04. 2022 – 24. 06. 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 – záverečné plnenie 

 
 

UZNESENIE č. 501/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
 

Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022 – záverečné plnenie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA:32 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 32 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích 
centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za 
rok 2021 

 
 

UZNESENIE č. 502/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e  
 

 
Správu o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier 
v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 30 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 31 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2021 

 
 

UZNESENIE č. 503/2022 
zo dňa . 24.06.2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e   
 
 

Správu o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho 
kraja za rok 2021, s celkovou účtovnou hodnotou k 31. 12 .2021: 

 

• Budovy a stavby (účet 021):     305 557 685,88 Eur 

• Pozemky: (účet 031):                109 041 671,93 Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 30 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 32 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022    



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Informácia o stave príprav nového modelu spolupráce BSK a Nadácie 

Cvernovka 

 
 

UZNESENIE č. 504/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e   
 
 
Informáciu o stave príprav nového modelu spolupráce BSK a Nadácie Cvernovka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 29 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 31 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 

 
 

UZNESENIE č. 505/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
A  s c h v a ľ u j e  

 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 
na 2. polrok 2022 v štruktúre:  
 
1. kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, iných inštitúcií, právnických a fyzických 
osôb;  

2. kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za 
III. a IV. štvrťrok 2022; 

3. kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby a dotácie poskytnutej z rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja v roku 2021 neverejným poskytovateľom; 

4. kontrola správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského 
samosprávneho kraja v roku 2021; 

5. kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja; 

6. kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich 
kontrol;  

7. kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v roku 2021; 

8. kontroly verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a kontrola vybraných investičných akcií (zákazky s nízkou hodnotou); 

9. kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku 
Bratislavského samosprávneho kraja platných v roku 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
B  s p l n o m o c ň u j e  

 
 
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja: 
 
určovať výkon kontroly v konkrétnych subjektoch podľa schváleného počtu, štruktúry 
a určovať subjekty podľa potrieb riadenia a požiadaviek Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 28 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 30 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Priebežná informácia o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného 

kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022 

 
 

UZNESENIE č. 506/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
b e r i e  n a  v e d o m i e   

 
 

Priebežnú informáciu o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 24. 05. 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 26 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 28 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022   



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi Bratislavského 
samosprávneho kraja za rok 2021 

 
 

UZNESENIE č. 507/2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

odmenu hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 vo výške 
zodpovedajúcej 30 % zo súhrnu jeho platov za rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 27 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 28 
 
Podpisy overovateľov: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 
 
    Mgr., Mgr. Peter Švaral 
 
    Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 01. 07. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  04. 07. 2022  


