
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

 
 

UZNESENIA 

 

č. 508 – 527/2022 

 

zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

zo dňa 

 

09. 09. 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 4. jún – 19. august 2022  

• uznesenie č. 508 

 

2. Návrh Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja k 30.6.2022 a návrh na IV. zmenu rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 

• uznesenie č. 509 

 

3. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt cezhraničnej 

autobusovej dopravy Bratislava – Hainburg/Donau od spolkovej krajiny Dolné 

Rakúsko pre Bratislavský samosprávny kraj 

• uznesenie č. 510 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 4/2022, ktorým sa mení VZN BSK č. 1/2022 o výške príspevkov v školských 

zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  

• uznesenie č. 511 



5. Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského 

samosprávneho kraja 2022 – 2026 

• uznesenie č. 512 

 

6. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  

• uznesenie č. 513 

 

7. Návrh na nájom nebytových priestorov časti budovy na Rovniankovej ulici č. 1, 

v k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2699 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, ktorým je zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. 

• uznesenie č. 514 

 

8. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na časť 

parcely č. 869/3 v k. ú. Chorvátsky Grob pre účel výstavby cyklotrasy, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 515 

 

9. Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/510 o výmere 1 816 m2 v k. ú. Most pri 
Bratislave, pre stavebníka BRUK s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 516 

 

10. Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, 

súpisné č. 1658, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku 

vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, zmenou Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 88/2014 zo dňa 12. 12. 2014 

• uznesenie č. 517 

 

11. Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena v prospech 

Západoslovenskej distribučnej a.s., za účelom uloženia inžinierskych sietí pre 

potreby novej trafostanice v Divadle Aréna 

• uznesenie č. 518 

 

12. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s. na majetku Bratislavského samosprávneho 
kraja v k. ú. Tomášov 

• uznesenie č. 519 
 

13. Návrh na schválenie zmien v Zriaďovacej listine číslo 009/2009 zo dňa 

22. 06. 2009 v znení DODATKU č. 1 zo dňa 24. 09. 2012 rozpočtovej 

organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb 

a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Pri starom mlyne, 

900 01 Modra 

• uznesenie č. 520 



14. Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 

• uznesenie č. 521 

 

15. Návrh personálneho obsadenia Etickej komisie Bratislavského samosprávneho 

kraja 

• uznesenie č. 522 

 

16. 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 24. 06. 2022 – 09. 09. 2022 

• uznesenie č. 523 

 

17. Návrh Stratégie Bratislava SMART Region 

• uznesenie č. 524 

 

18. Záverečná správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského 

samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2021 

• uznesenie č. 525 

 

19. Návrh na súhlas s podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

Nadácii Cvernovka 

• uznesenie č. 526 

 

20. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2022 

• uznesenie č. 527 

 

21. Interpelácie 
 

 

22. Rôzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom plnenia 4. jún – 19. august 2022 

 

 

UZNESENIE č. 508/2022 

zo dňa 09. 09. 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 4. jún – 19. august 2022: 

 

 

Časť I. splnené uznesenia Z BSK: 

 

1. Uznesenie č. 34/2016 B.2   zo dňa 22. 04. 2016 
2. Uznesenie č. 292/2020 B.1   zo dňa 11. 09. 2020 
3. Uznesenie č. 388/2021 B    zo dňa 11. 06. 2021 
4. Uznesenie č. 462/2022 B.1   zo dňa 08. 04. 2022 
5. Uznesenie č. 464/2022 B   zo dňa 08. 04. 2022 
6. Uznesenie č. 465/2022 B   zo dňa 08. 04. 2022 
7. Uznesenie č. 498/2022 B   zo dňa 24. 06. 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 

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 

182/2019 B.2 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

odpočet:11.02.22 

     P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

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 

posun 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.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 

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 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

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 

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 09.09.2022    
P 

423/2021 B.2 
T:v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

435/2021 B 
T: v zmysle textu 

odpočet:08.04.22 
09.09.2022     

P 

447/2022 B T: 31.03.2023      P 

448/2022 B T: 01.03.2023      
P 

462/2022 B.2 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     P 

465/2022 B.2 
T: v zmysle textu 

uznesenia 
     

P 

470/2022 B.1 T: priebežne      
P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

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

474/2022 B T: 31.05.2023      
P 

475/2022 B T: 31.12.2022      
P 

477/2022 

A - D 
T:v zmysle textu      P 

480/2022 B T:31.12.2022      
P 

481/2022 B T:31:08. 2022      P 

485/2022 B x)T:31.07..2022      
P 

489/2022 C.1, 

C.2 
T: 31.12.2022      

P 

490/2022 C.1, 

C.2 
T: v zmysle textu      P 

491/2022 B.1, 

B.2 

T: 90 dní od 

schválenia 

uznesenia 

     
P 

493/2022 B T: 31.12.2022      P 

494/2022 B T: 31.12.2024      
P 

495/2022 T: v zmysle textu      
P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

496/2022 T: v zmysle textu      
P 

499/2022 B T:30.06.2023      
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. 485/2022 zo dňa 24. 06. 2022, T: 31. 07. 2022, posunúť na 24. 09. 2022 

 

 

 

 

Časť IV. uznesenie so stratou platnosti: 

 

Uznesenie č. 463/2022 B.1, B.2 zo dňa 08. 04. 2022, T: v zmysle textu uznesenia 

 

Hlasovanie:   ZA: 36 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho 

kraja k 30. 06. 2022 a návrh na IV. zmenu rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja v roku 2022 

UZNESENIE č. 509/2022 

zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

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

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
k 30. 06. 2022 

 

 
Ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet 2022 

Upravený 
rozpočet 
30.6.2022 

Skutočnosť  
 30.6.2022 

Skutočnosť v % 
k upravenému 

rozpočtu 
30.6.2022 

Bežné príjmy 189 499 635 197 241 748 100 777 764 51 % 

Bežné výdavky 185 791 171 192 931 880 84 464 953 44 % 

Bilancia bežného rozpočtu 3 708 464 4 309 868 16 312 811   

Kapitálové príjmy 17 175 691 18 615 179 5 425 962 29 % 

Kapitálové výdavky 67 751 568 78 288 521 15 891 756 20 % 

Bilancia kapitálového rozpočtu -50 575 877 -59 673 342 -10 465 794   

Bilancia bežného a kapitálového 
rozpočtu 

-46 867 413 -55 363 474 5 847 017   

Príjmové finančné operácie 51 011 596 59 507 657 19 455 187 33 % 

Výdavkové finančné operácie 4 144 183 4 144 183 2 233 262 54 % 

Bilancia finančných operácií 46 867 413 55 363 474 17 221 925   

Príjmy a PFO 257 686 922 275 364 583 125 658 912 46 % 

Výdavky  a VFO 257 686 922 275 364 583 102 589 970 37 % 

Bilancia rozpočtu vrátane FO 0 0 23 68 942   

 

 
 
 
 



B  s c h v a ľ u j e  
 
 

IV. 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 € 

Daňové príjmy 3 900 000,00 

Nedaňové príjmy 707 110,98 

Príjmové finančné operácie (preklenovací úver) - 4 607 110,98 

Príjmy a príjmové finančné operácie celkom 0,00 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 37 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt cezhraničnej 
autobusovej dopravy Bratislava – Hainburg/Donau od spolkovej krajiny Dolné 
Rakúsko pre Bratislavský samosprávny kraj 

 
 

UZNESENIE č. 510/2022 

zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e   
 
 

Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt cezhraničnej autobusovej dopravy 
Bratislava – Hainburg/Donau od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko pre Bratislavský 
samosprávny kraj 
 
 

B  u k l a d á  
 
 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť podpis Zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku pre projekt cezhraničnej autobusovej dopravy Bratislava – 
Hainburg/Donau od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko pre Bratislavský samosprávny kraj 
štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 

Termín: 31. 10. 2022 
 

Hlasovanie:   ZA: 39 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 4/2022, ktorým sa mení VZN BSK č. 1/2022 o výške príspevkov v školských 
zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

 
 

UZNESENIE č. 511/2022 
zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa 
mení VZN BSK č. 1/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady 
nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 39 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského 
samosprávneho kraja 2022 - 2026 

 
 

UZNESENIE č. 512/2022 
zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 
Koncepciu rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 
2022 - 2026 

 

B  u k l a d á  
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 
B.1 realizovať Akčný plán Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského 

samosprávneho kraja 2022 - 2026 
 

Termín: priebežne 
 
B.2 zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja športu a mládeže 

v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022 - 2026 prostredníctvom 
„Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie rozvoja športu a mládeže 
v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022 - 2026“ najneskôr do 30. júna 
roku nasledujúceho po sledovanom období.  
 

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti B.2 

Hlasovanie:   ZA: 39 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 
 

UZNESENIE č. 513/2022 
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 pozemku 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 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 pozemku 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 37 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 1 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na nájom nebytových priestorov časti budovy na Rovniankovej ulici č. 1, 

v k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2699, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti 

 

 

UZNESENIE č. 514/2022 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 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 - nebytové 
priestory časti stavby súp. č. 1656, postavenej na parcele č. 1404 v katastrálnom území 
Petržalka, zapísanej na LV č. 2699 vedenom Okresným úradom Bratislava, odborom 
katastrálnym, pre katastrálne územie: Petržalka, obec: Bratislava – m. č. Petržalka, okres: 
Bratislava V (Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia) a to:   
 

• nebytový priestor č. 137, 138 o výmere 36,8 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti  JMG Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, 
IČO:35745967, zastúpená PhDr. Janka Grešová,  
 

• nebytový priestor č. 104, 105 o výmere 46,6 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti JS MED s. r. o., so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, 
IČO: 44562144, zastúpená MUDr. Ján Šimaljak,  
 

• nebytový priestor č. 124, 125 o výmere 32,5 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti Kapmed, s. r. o., so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, 
IČO:44718641, zastúpená MUDr. Jana Kapustová,  
 

• nebytový priestor č. 126,127,128 o výmere 70,3 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti Med Dar, s. r. o., so sídlom Rovniankova 1, 851 02  Bratislava, IČO: 
44853092, zastúpená MUDr. Jana Mareková,  
 

• nebytový priestor č. 139 o výmere 32,5 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti MentART s.r.o., so sídlom Podzáhradná 49, 82106 Bratislava, 
IČO: 48295809, zastúpená MUDr. Katarína Krechňáková, 
 

• nebytový priestor č. 120, 143 o výmere 53,2 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
MUDr. Janke Löfflerovej, so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, 
IČO: 30795273, 
 

• nebytový priestor č. 121, 122 o výmere 36,50 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
MUDr. Vlaste Áčovej, so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, IČO: 31758525,  

https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Krech%F2%E1kov%E1&MENO=Katar%EDna&SID=0&T=f0&R=0


 

• nebytový priestor č. 123 o výmere 28,1 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
MUDr. Ľubici Florovičovej, so sídlom Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, 
IČO: 36068632,   
 

• nebytový priestor č. 118 o výmere 61,2 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti Očná ambulancia MUDr. Marta Klampárová s. r. o., so sídlom 
Rovniankova 1,851 02 Bratislava, IČO: 46903038, zastúpená MUDr. Marta 
Klampárová,  
 

• nebytový priestor č. 112,113 o výmere 38,4 m2 na 2. nadzemnom podlaží budovy 
spoločnosti Vemed s.r.o., so sídlom Rovniankova 2, 851 02 Bratislava, 
IČO: 51108453,  zastúpená MUDr. Viera Vavrová 

 
 

a) účel: poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  
b) doba nájmu: určitá, od 1.1.2023 do 31.12.2023 
c) nájomné :  8,55 €/m2/mesiac  
d) platby za energie a služby  - pomerne podľa výmery prenajatej podlahovej plochy na 

základe faktúr od dodávateľov médií,  

e) nájomca je oprávnený vykonať stavebné úpravy, opravu, údržbu, rekonštrukciu 
a modernizáciu len, ak ju vopred písomne schválil prenajímateľ;  

f) nájomca nie  je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu, pokiaľ takýto podnájom 
vopred písomne neschváli prenajímateľ;  

 

 

B  u k l a d á  
 

 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu, spracovanie 

a podpis nájomnej zmluvy 

 

Termín:31. 12. 2022 

 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 37 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 

https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Vavrov%E1&MENO=Viera&SID=0&T=f0&R=0


Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na časť 
parcely č. 869/3 v k. ú. Chorvátsky Grob pre účel výstavby cyklotrasy, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

 
 

UZNESENIE č. 515/2022 
zo dňa 09. 09. 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, ktorým je 
napĺňanie koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo 
vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu 
realizáciou stavby cyklotrasy v súbehu s regionálnou cestou III/1059: miestna cyklotrasa 
Monarská alej – Námestie Josipa Andriča, uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 
na: 
 

• časť parcely registra „E“ č. 869/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9146 m2 
 

vedená Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym, na LV č. 4733 v k. ú. Chorvátsky 
Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec, vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, pre budúceho nájomcu: 
 
Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 00304760  
 
s podmienkami:  
 

− predmet budúceho nájmu - časť parcely registra „E“ č. 869/3 v súbehu s cestou III/1059 
v rozsahu určenom geodetickým zameraním, ktoré bude vykonané pred vydaním 
stavebného povolenia, 

− umiestnenie cyklotrasy musí situačne zohľadňovať budúce rozšírenie cesty III/1059, 
pričom v prípade potreby záberu okolitých pozemkov si majetkovoprávne vysporiadanie 
zabezpečuje budúci nájomca na vlastné náklady,  

− budúci nájomca podpíše zmluvu o budúcej nájomnej zmluve do 120 dní od schválenia 
uznesenia Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote 
zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 

− nájomná zmluva bude uzavretá pred vydaním stavebného povolenia a až po presnom 
geodetickom zameraní, ktoré špecifikuje predmet budúceho nájmu,  

− účel nájmu – výstavba, umiestnenie a užívanie cyklotrasy, 

− nájom na dobu neurčitú, 

− nájomné bude dohodnuté vo výške 1 €/rok, 

− budúci nájomca je povinný projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch predložiť na 
vyjadrenie Odboru dopravy BSK, 



− podrobné podmienky k vydaniu stavebného povolenia stanoví Odbor dopravy BSK po 
doručení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

 
 

B  u k l a d á  
 
 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne úkony 
spojené s podpisom zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a následným podpisom nájomnej 
zmluvy v zmysle podmienok špecifikovaných v časti A tohto uznesenia.  
 

T: v zmysle textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 37 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/510 o výmere 1 816 m2 v k. ú. Most 
pri Bratislave pre stavebníka BRUK s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

 
UZNESENIE č. 516/2022 

zo dňa 09. 09. 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. 9 písm. c) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je 
zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úseku cesty II/510 vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja realizáciou stavby „Obytná zóna – Pod Pšenom 1. Etapa, Most 
pri Bratislave“ pre stavebný objekt „SO 102 Rozšírenie cesty II/510“, nájom nehnuteľného 
majetku: 

• časti cesty II/510 v rozsahu nájmu 1 816 m2 určenom v podrobnej situácií, v k. ú. 
Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec, vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, pre nájomcu 

 
BRUK s. r. o., so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 46 776 486 
 
s podmienkami:  
 
- predmet nájmu - určený podrobnou situáciou – záber plochy, priloženou k doplnenej 

žiadosti BRUK s. r. o., z 02/2021, 
- účel nájmu - realizácia stavby „SO 102 Rozšírenie cesty II/510“ (ďalej len „stavba“) 

na náklady a zodpovednosť nájomcu, 
- doba nájmu – doba určitá, v trvaní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia do dňa 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 
- nájomné bude dohodnuté vo výške 30,- €/m2/rok, 
- nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom 

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

- nájomca vybuduje stavbu v súlade s predloženým projektom stavby, stanoviskom Odboru 
dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja č. 04092/2020/PK-7 zo dňa 
21.02.2020 a vyjadrením spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., 
zn. 116/20/115/OSI zo dňa 27.02.2020, 

- nájomca do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu odovzdá stavbu/investície vrátane dopravného značenia a bez chodníkov 
bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; pozemky pod stavbou 
budú odčlenené geometrickým plánom a bezodplatne majetkovo-právne vysporiadané 
v prospech Bratislavského samosprávneho kraja najneskôr ku dňu podania žiadosti 
o kolaudáciu stavby,  



- v prípade skončenia nájomnej zmluvy pred uplynutím doby nájmu z dôvodu na strane 
nájomcu sa vybudované investície stanú vlastníctvom Bratislavského samosprávneho 
kraja titulom zmluvnej pokuty,  

- výkonom práva nájmu a účelom nájmu sa nesmie nájomca dotknúť žiadnych práv tretích 
osôb. 

 
A.2 prevod vlastníctva stavby a pozemkov na základe porealizačného geometrického 
zamerania podľa bodu A.1 do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 

B  u k l a d á  
 
 
B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis 
nájomnej zmluvy 

     Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky 
 

B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis  
zmluvy o prevode vlastníctva stavby a pozemkov 
 

     Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 38 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, 
súpisné č. 1658, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku 
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, zmenou Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 88/2014 zo dňa 12. 12. 2014 

 

UZNESENIE č. 517/2022 
zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  m e n í  
 
Uznesenie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 88/2014 v časti A zo dňa 
12. 12. 2014, ktorým Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku – stavby, 
zariadenie pestúnskej starostlivosti Kľukatá 36, súpisné č. 1658 v Bratislave tak, že znenie 
dohodnutej doby nájmu v bode A v časti „s podmienkami“ je nasledovné: 
 

- nájom dohodnutý do 31. 12. 2023 s účinnosťou od 31. 07. 2015 
 

B  u k l a d á  
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu spracovania 
a podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve č. 2015-143-SaRP zo dňa 30.03.2015 o prenájme medzi 
Bratislavským samosprávnym krajom a občianskym združením DOMOV – DÚHA, 
Pavlovova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 30854865 

Termín: 30. 11. 2022 

Hlasovanie:   ZA: 37 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena v prospech 
Západoslovenskej distribučnej a.s., za účelom uloženia inžinierskych sietí pre 
potreby novej trafostanice v Divadle Aréna  

 
 

UZNESENIE č. 518/2022 
zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
A  s c h v a ľ u j e  

 
 
zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, a to na: 
 

Parcelné číslo Register KN LV č. Výmera v m2 Druh pozemku 

5187/1 C 2119 3538 Zastavaná plocha a nádvorie 
6038 E 2119 11 Zastavaná plocha a nádvorie 

 
vedených Okresným úradom Bratislava, odborom katastrálnym, v k. ú. Petržalka, obec 
Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V  
 
v prospech oprávneného - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v rozsahu stanovenom na základe porealizačného  
geometrického plánu, a to bezodplatne, pre účel: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie 
 
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 oprávnený z vecného bremena zmluvu o budúcej zmluve 
o vecnom bremene nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 

b) predmetom zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene bude záväzok zmluvných strán 
uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene v lehote do 90 dní odo dňa úradného overenia 
porealizačného geometrického plánu, na základe ktorej dôjde k zriadeniu vecného 
bremena v prospech oprávneného Západoslovenskej distribučnej a.s. 

 
 
 
 
 
 



B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
 

Termín:  do 180 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 38 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech 
Západoslovenská distribučná, a.s. na majetku Bratislavského samosprávneho 
kraja v k. ú. Tomášov 

 
 

UZNESENIE č. 519/2022 
zo dňa 09. 09. 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 

339/2 4093 1860 zastavaná plocha a nádvorie 

1311/1 4445 1860 zastavaná plocha a nádvorie 

 
 
 
zapísaných v registri „C“ KN v k. ú. Tomášov, obec Tomášov, okres Senec,  
 
 
 
 
v prospech oprávneného -  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom na 
zameranie vecného bremena č. 240-1/2021 zo dňa 14.02.2022, vyhotoviteľ Miloš Beťko, 
úradne overeným pod číslom G1-291/22 dňa 28.02.2022, a to odplatne /jednorazová 
odplata/ za  cenu v sume 21150 € (30 €/m2 pri 705 m2), pre účel: 
 
 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



s podmienkami: 
 
 
a) oprávnený z vecného bremena podpíše 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 zmluvu nepodpíše, uznesenie stráca 
platnosť, 

b) oprávnený z vecného bremena 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: 37 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie zmien v Zriaďovacej listine číslo 009/2009 zo dňa 
22. 06. 2009 v znení DODATKU č. 1 zo dňa 24. 09. 2012 rozpočtovej organizácie 
Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb a zariadenie 
podporovaného bývania MEREMA, Pri starom mlyne, 900 01 Modra 

 
 

UZNESENIE č. 520/2022 
zo dňa 09. 09. 2022  

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

zmeny v Zriaďovacej listine číslo 009/2009 zo dňa 22. 06. 2009 v znení DODATKU č. 1 zo dňa 
24. 09. 2012 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych 
služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Pri starom mlyne, 900 01 Modra, 
podľa ust. § 9 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov tak, že: 
 
Čl. I. Zriaďovacej listiny číslo: 009/2009 zo dňa 22. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1  
zo dňa 24. 09. 2012 sa v celom rozsahu nahrádza tak, že znie: 
 

I. 
Názov a sídlo 

 
Názov organizácie:   Centrum sociálnych služieb MEREMA  
Sídlo organizácie:   Pri starom mlyne, 900 01  Modra 
IČO:    00654795 
 
 
Čl. IV. ods. 1 Zriaďovacej listiny číslo: 009/2009 zo dňa 22. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1 
zo dňa 24. 09. 2012 sa v celom rozsahu nahrádza tak, že znie: 
 
1. V Centre sociálnych služieb MEREMA sa poskytujú sociálne služby na riešenie 

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

 
 
 
 
 



V Čl. IV. ods. 2 Zriaďovacej listiny číslo: 009/2009 zo dňa 22. 06. 2009 v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 24. 09. 2012 sa v celom rozsahu nahrádza tak, že znie: 
 
 
 
2. V Centre sociálnych služieb MEREMA 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 zariadení podporovaného bývania 
plnoletej fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto 
fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak 
fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení 
podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej, 

c) 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 najmä demencia rôzneho typu etiológie a organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 39 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 39 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 

 

UZNESENIE č. 521/2022 
zo dňa 09. 09. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky  

2022 – 2026 s povinnosťou ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

najneskôr do 3 mesiacov odo dňa schválenia uznesenia 

 

B  u k l a d á  
 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 

B.1 realizovať Akčný plán Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom    

samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026        Termín: priebežne 

 

B.2 predkladať Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja Správu o plnení úloh 

vyplývajúcich z Akčného plánu Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 za predchádzajúce sledované obdobie raz za 

dva roky najneskôr v termíne k 30. júnu daného kalendárneho roka počnúc rokom 2024 

 

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti B.2 

Hlasovanie:   ZA: 35 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 3 
    PRÍTOMNÝCH: 38 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh personálneho obsadenia Etickej komisie Bratislavského samosprávneho 

kraja 

 

 
UZNESENIE č. 522/2022 

zo dňa 09. 09. 2022 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e   
 

Personálne obsadenie Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja na roky  
2023 - 2026 
 
 
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, lekár, poslanec Zastupiteľstva BSK 

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., farmaceut, Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave, Jednotka klinického výskumu 

PharmDr. Ján Mazág, farmaceut, odbor zdravotníctva Úradu BSK 

MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., lekár 

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., lekár, zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., lekár, zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., lekár, zástupca gréckokatolíckej cirkvi 

Mgr. Vladimír Kmošena, zástupca evanjelickej cirkvi 

ThDr. Michal Vivoda, PhD., zástupca rímsko-katolíckej cirkvi 

PhDr. Marica Šiková, laik, pacientske organizácie, odbor sociálnych vecí Úradu BSK 

Mgr. Katarína Beniačová, laik, právnik, právne oddelenie Úradu BSK 

 
 
Hlasovanie:   ZA: 35 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 3 
    PRÍTOMNÝCH: 38 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 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 24. 06. 2022 – 09. 09. 2022  
 

 

UZNESENIE č. 523/2022 
zo dňa 09. 09. 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 24. 06. 2022 – 09. 09. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 3 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Stratégie Bratislava SMART Region 

 

 

UZNESENIE č. 524/2022 

zo dňa  09. 09. 2022 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 
Stratégiu Bratislava SMART Region 

 

B  u k l a d á  

 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 

 

B.1 realizovať Akčný plán Stratégie Bratislava SMART Region 

 

Termín: priebežne 

 

B.2 predkladať Zastupiteľstvu BSK Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu 

Stratégie Bratislava SMART Region pravidelne raz za dva roky najneskôr v termíne 

k 30. júnu daného kalendárneho roka počnúc rokom 2024 

 

Termín: pravidelne raz za dva roky 

 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 35 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Záverečná správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského 

samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2021 

 

 
UZNESENIE č. 525/2022 

zo dňa 09. 09. 2022 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

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

 

 

Záverečnú správu o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 

2016 - 2020 za rok 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 36 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na súhlas s podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby Nadácii Cvernovka 

 
 

UZNESENIE č. 526/2022 
zo dňa  09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
s ú h l a s í  

 
 

ako vlastník nehnuteľností, zapísaných na liste vlastníctva č. 4196, okres: Bratislava III, 
obec: Bratislava – m. č. Nové Mesto, k. ú.: Nové Mesto a to: 

• stavby so súp. č. 1576, postavená na parcele s parc. č. 13418/1 (bývalý internát), 

• stavby so súp. č. 1575, postavená na parcele s parc. č. 13419/1 (bývalá škola), 

• stavby so súp. č. 11726, postavená na parcele s parc. č. 13419/2 (garáže/sklady), 
a pozemkov parc. reg. „C KN“ 

• parc. č. 13418/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1785 m2, 

• parc. č. 13418/2, ostatné plochy, o výmere 9449 m2, 

• parc. č. 13418/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 14 m2, 

• parc. č. 13419/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 12333 m2, 

• parc. č. 13419/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 94 m2, 

• parc. č. 13419/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1924 m2, 

• parc. č. 13419/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m2, 
 
s podaním návrhu  na vydanie rozhodnutia v územnom konaní o umiestnení stavby 
podľa § 39a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu 
č. 1 tohto uznesenia za účelom získania finančných zdrojov za podmienok:  

a) tento súhlas nenahrádza preukázanie vzťahu k pozemkom a stavbám na účely 
vydania stavebného povolania v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona; Výkonná 
rada Nadácie Cvernovka nemá oprávnenie udeliť súhlas na účely vydania stavebného 
povolenia,  vzťah k pozemkom a stavbám na účely vydania stavebného povolenia 
bude vyjadrený samostatným uznesením Zastupiteľstva BSK s následným 
uzatvorením dodatku k nájomnej zmluve, 

b) tento súhlas neoprávňuje Nadáciu Cvernovka realizovať stavebné činnosti 
v zmysle priloženej projektovej dokumentácie,  

c) Nadácia Cvernovka v lehote najneskôr do 1 (slovom: „jedného“) roka odo dňa 
prijatia tohto uznesenia vykoná nesplnené povinné investície do budovy internátu 
za 2.- 4. rok nájmu vo výške 173.276,15 € bez DPH, 

d) Nadácia Cvernovka predloží v lehote podľa bodu c) návrh financovania 
a udržateľnosti financovania prístavieb a nadstavieb v súlade s plnením nájomnej 
zmluvy,  



e) neudelenie budúceho súhlasu s realizáciou stavebných činností Zastupiteľstvom BSK 
nezakladá nárok Nadácie Cvernovka na náhradu škody a ani na úhradu nákladov 
spojených s vypracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

f) budúci súhlas Zastupiteľstva BSK s vydaním stavebného povolenia nie je možné udeliť 
bez splnenia podmienok uvedených v písm. c) a d) a:  

i. uzatvorenia budúcej Zmluvy o finančnom a majetkovo-právnom usporiadaní 
vzťahov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a plánovaných stavebných činností, 

ii. získania kladného stanoviska príslušného orgánu o štátnej pomoci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 29 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 1 
    NEHLASOVAL: 6 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2022   

 

 
UZNESENIE č. 527/2022 

zo dňa 09. 09. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

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

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja za 1. polrok 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 30 

    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Ing. Ladislav Gujber 
 
    PhDr. Mária Kisková 
 
    Ing. István Pomichal, PhD. 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 19. 09. 2022 
 
Dátum zverejnenia:  19. 09. 2022 


