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N á v r h  u z n e s e n i a  

UZNESENIE č. ......../2022 

zo dňa 09. 09. 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, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona                    

č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,                     

ktorým je majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja 

zámenu nehnuteľného majetku medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606  

a  

Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1,841 99 Bratislava, 

IČO 00603481 

nasledovne: 

Bratislavský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom a zamení pozemky a stavby 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnávka, obec Bratislava - Ružinov, okres Bratislava 

II, zapísané na LV č. 2863 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a 

to: 

• pozemok parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/27 o výmere 1259 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

• pozemok parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/28 o výmere 1239 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

• pozemok parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/29 o výmere 3991 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  
(spolu vo výmere 6.489 m2 ) 

a 

• stavba súp. č. 3972, postavená na pozemku parc.č. 17007/27,  druh stavby – iná 
budova vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky stavby 



• stavba súp. č. 3972, postavená na pozemku parc.č. 17007/28,  druh stavby – iná 
budova vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky stavby 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je výlučným vlastníkom a zamení pozemky 

vytvorené a zakreslené Geometrickým plánom č. 146/2022 zo dňa 14.08.2022, vyhotoveným 

Niologik s.r.o., Miletičová 49, 821 09  Bratislava, IČO 51786907 (ďalej len: „geometrický plán 

k. ú. Karlova Ves“), z pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec 

Bratislava – Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4971 Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom a to: 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 355 o výmere 967 m2,druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený z pozemkov parc. registra E KN:  

o  parc. č. 3390/1, o celkovej výmere 1930 m2, druh pozemku – orná pôda, 
o  parc. č. 3391/1, o  výmere 1580 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc. č. 3394/1, o  výmere1537 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc. č.3395/1, o  výmere 2161 m2, , druh pozemku – záhrada, 
o  parc. č. 3398/1, o  výmere 1953 m2, druh pozemku – vinica, 

 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 356 o výmere 3180 m2,druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený z pozemkov parc. registra E KN:  

o  parc. č. 3382, o  výmere 1493 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3383, o výmere 1572 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č.3385, o  výmere 224 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č. 3386, o  výmere 1773 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3387/2, o  výmere 1773 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3390/1,  o celkovej výmere 1930 m2, druh pozemku – orná pôda, 
o  parc.č. 3390/2, o  výmere 2224 m2, druh pozemku – orná pôda, 
o  parc.č. 3391/1, o  výmere 1580 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č. 3394/1, o  výmere1537 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č. 3395/1, o  výmere 2161 m2, , druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č.  3398/1, o  výmere 1953 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3399, o  výmere 862 m2, druh pozemku – záhrada, 

 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 357/7 o výmere 5 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha,  vytvorený z poemku parc. registra E KN, parc. č. 3390/1 
 

ktoré  parcely registra E KN sa sčasti prekrývajú s parcelou registra „C“ parc.č. 355,            

parc.č. 356 a 357/7, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva, spolu o výmere 4.152 m2 

a  

je výlučným vlastníkom a zamení pozemky parc. registra E KN, nachádzajúce sa 

v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

vedených na LV č. 4971 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a to: 

• parc. č. 20437, o  výmere 625 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 20436, o výmere 325 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 20435, o  výmere 174 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/6, o  výmere 35 m2, druh pozemku – zast. plocha a nádvorie, 

• parc.č. 3297/5, o  výmere 23 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/3, o  výmere 180 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/2, o  výmere 132 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3292, o  výmere 98 m2, druh pozemku – záhrada, 
 



a pozemok vedený na LV č. 4973 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a to:             

• parc. č. 194, o  výmere 189 m2, druh pozemku – záhrada,   
(pozemky spolu vo výmere  1781 m2) 

 

tak, že titulom zámeny  

Bratislavský samosprávny kraj nadobúda do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 

1/1 k celku pozemky pozemky vytvorené a zakreslené Geometrickým plánom č. 146/2022 zo 

dňa 14.08.2022, vyhotoveným Niologik s.r.o., Miletičová 49, 821 09  Bratislava, IČO 51786907 

(ďalej len: „geometrický plán k. ú. Karlova Ves“), z pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

vedených na LV č. 4971 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom a to: 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 355 o výmere 967 m2,druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený z pozemkov parc. registra  E KN:  

o  parc. č. 3390/1, o celkovej výmere 1930 m2, druh pozemku – orná pôda, 
o  parc. č. 3391/1, o  výmere 1580 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc. č. 3394/1, o  výmere1537 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc. č.3395/1, o  výmere 2161 m2, , druh pozemku – záhrada, 
o  parc. č. 3398/1, o  výmere 1953 m2, druh pozemku – vinica, 

 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 356 o výmere 3180 m2,druh 
pozemku zastavaná plocha, vytvorený z pozemkov parc. registra E KN:  

o  parc. č. 3382, o  výmere 1493 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3383, o výmere 1572 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č.3385, o  výmere 224 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č. 3386, o  výmere 1773 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3387/2, o  výmere 1773 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3390/1,  o celkovej výmere 1930 m2, druh pozemku – orná pôda, 
o  parc.č. 3390/2, o  výmere 2224 m2, druh pozemku – orná pôda, 
o  parc.č. 3391/1, o  výmere 1580 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č. 3394/1, o  výmere1537 m2, druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č. 3395/1, o  výmere 2161 m2, , druh pozemku – záhrada, 
o  parc.č.  3398/1, o  výmere 1953 m2, druh pozemku – vinica, 
o  parc.č. 3399, o  výmere 862 m2, druh pozemku – záhrada, 

 

• novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 357/7 o výmere 5 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha,  vytvorený z poemku parc. registra E KN, parc. č. 3390/1 
 

ktoré sa sčasti prekrývajú s parcelou registra „C“ parc.č. 355, parc.č. 356 a 357/7, ktoré 

nie sú zapísané na liste vlastníctva, spolu o výmere 4.152 m2 

a  

pozemky parc. registra E KN, nachádzajúce sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec 

Bratislava – Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4971 Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom, a to: 

• parc. č. 20437, o  výmere 625 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 20436, o výmere 325 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 20435, o  výmere 174 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/6, o  výmere 35 m2, druh pozemku – zast. plocha a nádvorie, 

• parc.č. 3297/5, o  výmere 23 m2, druh pozemku – záhrada, 



• parc.č. 3297/3, o  výmere 180 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/2, o  výmere 132 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3292, o  výmere 98 m2, druh pozemku – záhrada, 
 

a pozemok vedený na LV č. 4973 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a to:            

parc. č. 194, o  výmere 189 m2, druh pozemku – záhrada,   

(pozemky spolu vo výmere  1781 m2) 

a  

Hlavné mesto Slovenskej republiky nadobúda do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 

1/1 k celku: 

pozemky a stavby nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnávka, obec Bratislava - Ružinov, 

okres Bratislava II, zapísané na LV č. 2863 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom, a to: 

• pozemok parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/27 o výmere 1259 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

• pozemok parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/28 o výmere 1239 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

• pozemok parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/29 o výmere 3991 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

spolu vo výmere 6.489 m2 

a 

• stavba súp. č. 3972, postavená na pozemku parc.č. 17007/27,  druh stavby – iná 
budova vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky stavby 

• stavba súp. č. 3972, postavená na pozemku parc.č. 17007/28,  druh stavby – iná 
budova vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky stavby 
 

 

s podmienkou zámeny: 

- Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava znášajú náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu, znaleckých posudkov a s podaním návrhu na vklad  
vlastníckych práv zo zmluvy o zámene pozemkov do katastra nehnuteľností v pomere ½ 
každý. 

- v prípade rozdielu medzi finančným ocenením zamieňaných nehnuteľností sa rozdiel 
vysporiada doplatkom 

 

C  u k l a d á  

 

riaditeľke  Úradu  Bratislavského  samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis zmluvy  

o zámene pozemkov. 

 

Termín: do 12 mesiacov od schválenia uznesenia 

v Z BSK a Hl. mesta SR Bratislava   



 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Bratislavský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom pozemkov  a stavieb nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Trnávka, obec Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, zapísaných 

na LV č. 2863 vedených Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a to: 

• pozemku parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/27 o výmere 1259 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

• pozemku parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/28 o výmere 1239 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

• pozemku parcely registra „C KN“, parc. č. 17007/29 o výmere 3991 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie,  

spolu vo výmere 6.489 m2 

a 

• stavby súp. č. 3972, postavená na pozemku parc.č. 17007/27,  druh stavby – iná 
budova vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky stavby, 

• stavby súp. č. 3972, postavená na pozemku parc.č. 17007/28,  druh stavby – iná 
budova vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky stavby, 

 

(ďalej aj ako „predmet zámeny vo vlastníctve BSK“) 

pričom tento majetok samosprávny kraj nepotrebuje na plnenie svojich úloh v rámci predmetu 

jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, ani neslúži a ani sa nepredpokladá, že v budúcnosti bude 

slúžiť správcovi alebo samosprávnemu kraju na zabezpečovanie plnenia jeho úloh.  

Bratislavský samosprávny kraj zadal vypracovanie znaleckého posudku č. 177/2022 na 

predmet zámeny vo vlastníctve BSK v k.ú. Trnávka, pričom celková hodnota bola stanovená 

na sumu vo výške 1.705.210,21 EUR. 

Súčasne je Bratislavský samosprávny kraj výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku: 

a) stavby so súp č. 716, v k.ú. Karlova Ves, na ulici Donnerova, postavenej na pozemku 
parcely reg. „C KN“ č. 355 (pozemok je tvorený pozemkami parciel reg. „E“ evidovaných 
na mape určeného operátu vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava na LV č. 4971 
– na parcely reg. „C“ katastrálnej mapy, tvoriaci areál nie je založený LV), ktorá je 
zverená do správy Polikliniky Karlova Ves, so sídlom Líščie údolie 57, 842 31  
Bratislava, (ďalej aj ako „stavba na Donnerovej“) a 

b) stavby so súp č. 98, v k.ú. Karlova Ves, na ulici Líščie údolie, postavenej na pozemku 
parcely reg. „C KN“ č. 670/1, 669/1,669/4,670/2, 669/6, 669/3 a 668/17 (pozemok je 
tvorený pozemkami parciel reg. „E“ evidovaných na mape určeného operátu vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava na LV č. 4971 – na parcely reg. „C“ 
katastrálnej mapy, tvoriaci areál nie je založený LV), ktorá je sídlom Polikliniky Karlova 
Ves, (ďalej aj ako „stavba PKV“). 

 
Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov v areáli stavby na 

Donnerovej a to pozemkov reg. „E KN“ nachádzajúcich sa v katastrálnom území Karlova Ves, 

obec Bratislava – Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4971 Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom a to: pozemky parc.č. 3398/1, 3399, 3395/1, 3394/1,  

3391/1, 3390/1, 3390/2, 3387/2,  3386, 3385, 3383,  3382, spolu o výmere 4.147 m2, ktoré sa 

sčasti prekrývajú s parcelou registra „C“ parc.č. 355 a parc.č. 356, ktoré nie sú zapísané na 



liste vlastníctva. Za účelom presného stanovenia rozsahu pozemkov stavby na Donnerovej dal 

Bratislavský samosprávny kraj spracovať geometrický plán č. 146/2022, spoločnosťou 

Niologik s.r.o., so sídlom Miletičova 49, 821 09 Bratislava, čím došlo k vytvoreniu  

a) novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 355 o výmere 967 m2,druh 
pozemku zastavaná plocha, 

b) novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 356 o výmere 3180 m2,druh 
pozemku zastavaná plocha, 

c) novovytvorený pozemok parcela registra C KN s parc. č. 357/7 o výmere 5 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha, 

(ďalej aj ako „pozemky pod Donnerovou“) 

(pozemky spolu vo výmere  4152 m2). 

Pozemky na Donnerovej ulici boli ocenené znaleckým posudkom č. 178/2022 spolu v sume 

vo výške 1.178.420,64 EUR. 

Súčasne je Hlavné mesto SR Bratislava výlučným vlastníkom pozemku  parcela registra „C 

KN“ s parc. č. 8657  o výmere 2.099 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na LV č. 1656 vedený OÚ Bratislava, katastrálnym odborom, nachádzajúci sa 

v katastrálnom území Staré Mesto, obec Bratislava  Staré mesto, okres Bratislava I. Uvedený 

pozemok tvorí ucelený školský areál Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom 

maďarským a bolo v záujme BSK získať ho. Tento pozemok bol obsahom materiálu do komisií 

Zastupiteľstva BSK, avšak z dôvodu ťarchy nevysporiadaného ihriska postavenom na tomto 

pozemku, sa v materiáli tento pozemok vypustil a nahradil pozemkami priamo v areáli stavby 

vedených na LV č. 4971 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a to: 

• parc. č. 20437, o  výmere 625 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 20436, o výmere 325 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 20435, o  výmere 174 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/6, o  výmere 35 m2, druh pozemku – zast. plocha a nádvorie, 

• parc.č. 3297/5, o  výmere 23 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/3, o  výmere 180 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3297/2, o  výmere 132 m2, druh pozemku – záhrada, 

• parc.č. 3292, o  výmere 98 m2, druh pozemku – záhrada, 
 

a pozemku vedeného na LV č. 4973 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, 

a to: parc. č. 194, o  výmere 189 m2, druh pozemku – záhrada,   

(pozemky spolu vo výmere  1781 m2) 

Znaleckým posudkom č. 181/2022 boli ocenené pozemky registra C KN pod stavbami 

Polikliniky Karlova Ves, ktoré sa čiastočne prekrývajú s vyššie uvedenými pozemkami registra 

E KN. Cena pozemkov za 1 m2 je v zmysle znaleckého posudku 282,32 €,  čo predstavuje 

spolu 521.445,04 € 

Vzhľadom na zmenu zámeru zameniť pozemky na Dunajskej ulici a vypracovaniu znaleckého 

posudku č. 181/2022 sa materiál predkladá s menším rozsahom výmery pozemkov, t.z. rozsah 

výmery pozemkov bol oproti pôvodnému materiálu znížený z pôvodných 2330 m2 na novú 

výmeru 1781 m2.  

 

Finančné vysporiadanie zámeny:  

Celková hodnota predmetu zámeny vo vlastníctve BSK je v sume vo výške 1.705.210,21 EUR. 



Celková hodnota pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbou 

Donnerova je v sume vo výške 1.178.420,64 EUR. 

Celková hodnota pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v areáli Polikliniky 

Karlova Ves je v sume vo výške 502.811,92 EUR (1781m2 * 282,32 €) 

 

Hlavné mesto SR Bratislava zadalo vypracovanie vlastného znaleckého posudku, 

rozdiel v cenách sa vyrovná doplatkom. 

Hlavné mesto SR Bratislava uvedenú zámenu predloží na rokovanie svojho zastupiteľstva.  

 

Osobitný zreteľ: 

 

Osobitným zreteľom je vzájomné majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve 

BSK  a Hlavného mesta SR Bratislava. 

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov                      

v znení neskorších predpisov pri prevodoch majetku vyššieho územného celku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, o ktorých zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, sa ustanovenia odsekov 1 až 7 § 9a zákona                 

č. 446/2001 Z. z. nepoužijú; osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok 

týmto spôsobom je vyšší územný celok povinný zverejniť najmenej 15 dní                                    

pred schvaľovaním prevodu zastupiteľstvom vyššieho územného celku na svojej úradnej tabuli 

a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto 

doby.    

Zámer zámeny dotknutých pozemkov vyššie uvedeným spôsobom BSK zverejnil                       

dňa 23.08.2022 na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.  

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Zastupiteľstvu BSK materiál                        

na schválenie. 

 

Príloha: 

1. Výpis LV č. 2863 
2. Katastrálna mapa – Donnerova 
3. Katastrálna mapa - Galvaniho 
4. Katastrálna mapa – PKV – rozsah zámeny 
5. Geometrický plán č. 146/2022 
6. Znalecký posudok č. 177/2022 

7. Znalecký posudok č. 178/2022 
8. Znalecký posudok č. 181/2022 

 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK  
 

 

 

Bod : „Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej 

republiky Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa“ 

 
Názov komisie 

 

Stanovisko komisie k návrhu 

materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

 

Zapracované / 

Nezapracované 

 

Finančná komisia 

 

 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál a schváliť 

v predloženej  podobe. 

Prítomní            6 

Za                     6 

Proti                  0 

Zdržal               0 

Nehlasoval       0 

  

Komisia dopravy 

 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

a schváliť materiál v 

predloženej podobe. 

Prítomní            9 

Za                     9  

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

  

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí  Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK uvedený 

materiál prerokovať a schváliť  

Prítomní          10 

Za                    10 

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

  

 

Komisia školstva, športu a mládeže  Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál 

a schváliť v predloženej 

podobe  

Prítomní          12 

Za                    12 

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

  



 

 

 

 

 

 

 

Názov komisie 

 

Stanovisko komisie k návrhu 

materiálu 

Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

 

Zapracované / 

Nezapracované 

Komisia európskych záležitostí, regionálnej 

spolupráce a cestovného ruchu 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK  prerokovať 

a schváliť predložený materiál .  

 

Prítomní            6   

Za                     6 

Proti                  0 

Zdržal                0   

Nehlasoval        0 

  

Komisia životného prostredia, regionálneho 

rozvoja a územného plánovania  

Komisia v čase hlasovania 

nebola uznášaniaschopná.  

Prítomní             

Za                       

Proti                  

Zdržal                 

Nehlasoval         

  

Komisia kultúry  Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK uvedený 

materiál prerokovať a schváliť 

v predloženej podobe  

Prítomní            7 

Za                      7 

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

  

Komisia majetku, investícií a verejného 

obstarávania 

Komisia odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál a schváliť 

v predloženej podobe 

Prítomní            4 

Za                      4 

Proti                  0 

Zdržal                0 

Nehlasoval        0 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


