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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......../2019
zo dňa 08. 11. 2019
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
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,
spočívajúci v podpore procesu vzdelávania intelektovo nadaných detí so špeciálnymi
výchovno - vzdelávacími potrebami, nájom nehnuteľného majetku, a to:


budovy Strednej odbornej školy podnikania na ulici Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR,
stavba o výmere 2149 m2, súpisné č. 3115, postavenej na parcele registra „C“, číslo
parcely 1934, zapísanej na liste vlastníctva č. 3302, vedenej Okresným úradom Bratislava
– katastrálny odbor, katastrálne územie: Petržalka, obec: BA - m. č. Petržalka, okres:
Bratislava, vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pre nájomcu:

S.E.I.N. sollertia s.r.o. so sídlom: M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava, IČO: 35 969 318
s nasledujúcimi podmienkami:










účel nájmu: výkon výchovno-vzdelávacieho procesu a činností s tým súvisiacich pre
intelektovo nadaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
doba nájmu: doba určitá v trvaní 10 rokov,
výška nájmu: 12.500,- €/rok, pričom v prípade zvýšenia dane z nehnuteľnosti za predmet
nájmu bude výška nájomného jednostranne prenajímateľom alikvotne upravená o sumu
predstavujúcu navýšenie výšky dane z nehnuteľnosti za predmet nájmu,
v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby pozostávajúce z dodávky tepla, elektrickej
energie, teplej úžitkovej vody, odvozu odpadu, vodného a stočného, ktoré nájomca hradí
samostatne na základe odpočtov z vlastných meračov resp. na základe faktúr od
dodávateľa,
nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 30 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť,
nájomca sa zaviaže vynaložiť počas trvania nájomnej zmluvy vlastné finančné prostriedky
získané z iných zdrojov ako zo zdrojov Bratislavského samosprávneho kraja na technické
zhodnotenie predmetu nájmu alebo na uskutočnenie opravných prác nad rámec bežnej
údržby predmetu nájmu, v minimálnej výške 150.000,- €
-

do 30. 10. 2021 minimálne vo výške 30.000,- €
do 30. 10. 2023 minimálne vo výške 30.000,- €
do 30. 10. 2025 minimálne vo výške 30.000,- €
do 30. 10. 2027 minimálne vo výške 30.000,- €
do 30. 10. 2029 minimálne vo výške 30.000,- €

s tým, že:
a) opravnými prácami nad rámec bežnej údržby predmetu nájmu sa rozumejú opravné
práce bežnej údržby predmetu nájmu, ktoré v jednotlivom prípade prekročia sumu
200,- € resp. kumulatívne prekročia sumu 3.000,- € ročne.
b) nesplnenie záväzku nájomcu vykonať investície do predmetu nájmu v určenom čase
a v určenej výške je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa
a na uplatnenie sankcií vo forme zmluvnej pokuty výške nesplneného záväzku
investícií, ktoré mali byť vykonané k príslušnému obdobiu; odstúpenie od zmluvy bude
účinné ku dňu skončenia príslušného školského roka, počas ktorého bude odstúpenie
od zmluvy doručené nájomcovi.

B ukladá

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis nájomnej
zmluvy
Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky

Dôvodová správa
Predmetom tohto materiálu je schválenie prenájmu majetku vo výlučnom vlastníctve
Bratislavského samosprávneho kraja - budovy Strednej odbornej školy podnikania na ulici
Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR, stavba o výmere 2149 m2, postavená na parcele registra
„C“, číslo parcely 1934, zapísaná na liste vlastníctva č. 3302, vedenom Okresným úradom
Bratislava – Katastrálny odbor, katastrálne územie Petržalka, obec BA - m. č. Petržalka, okres
Bratislava, pre nájomcu: S.E.I.N. sollertia s.r.o., so sídlom: M.C. Sklodowskej 1,
851 04 Bratislava, IČO: 35 969 318.
Spoločnosť S.E.I.N. sollertia s.r.o. je zriaďovateľom Súkromnej základnej školy pre intelektovo
nadaných žiakov a na území Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Žiakmi
školy sú nielen deti z Bratislavy a Bratislavského kraja, ale aj deti zo vzdialenejších miest ako
napríklad Nitra, Trnava a Galanta, nakoľko vzdelávanie nie je v rámci krajov pre deti so
špeciálnymi potrebami vo vyučovacom procese optimálne zabezpečené.
Špecifikom a jedinečnosťou Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov je
poskytovanie vzdelania a výchova intelektovo nadaných žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Zabezpečovanie tohto procesu si vyžaduje potrebu špecifického
prístupu a snahy o elimináciu problémových sprievodných prejavov nadania, ako je napr.:
hyperaktivita, poruchy pozornosti, znížené sebavedomie alebo naopak sebapresadzovanie,
nezvládanie prehry, atď. Zabezpečovaním vyučovacieho procesu zohľadňujúceho špecifické
potreby žiakov sa Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov snaží vytvoriť
priestor pre realizáciu práva na vzdelanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Súkromná základná škola sa venuje vo veľkej miere aj nadaným žiakom
s poruchami zo spektra autistických porúch – Aspergerov syndróm, poruchy aktivity
a pozornosti, vývinové poruchy učenia, narušená komunikačná schopnosť a podobne.
Poskytovanie vzdelávania pre deti, ktoré sú žiakmi Súkromnej základnej školy pre intelektovo
nadaných žiakov je mimoriadne náročné, či už ide o materiálne zabezpečenie procesu
vzdelávania, alebo faktor skúsených a kvalifikovaných špecializovaných pedagógov.
Špecifickosť potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spôsobuje, že
adekvátnu starostlivosť a podmienky pre rozvoj ich osobnosti im môže poskytnúť len
špecializovaná škola. Je dôležité zdôrazniť, že vzhľadom k veľkému počtu žiakov
s pridruženými diagnózami, nie je možné počty žiakov navyšovať. Nezohľadňovanie
špecifických potrieb žiakov by totižto znamenalo negatívny dopad na žiakov samotných ako aj
ich okolie. Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov má so zohľadňovaním
špecifických potrieb jej detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dlhoročné
skúsenosti, a je v plnej miere prispôsobená jedinečnosti a osobitosti tohto procesu. Súkromná
základná škola pre intelektovo nadaných žiakov je v tomto kontexte často posledným
útočiskom pre mnohé deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä pre ich
udržanie v štandardnom vzdelávacom procese a realizácii ich práva na vzdelanie. Napriek
mimoriadnej náročnosti práce so žiakmi s pridruženými diagnózami dosahujú práve títo žiaci
vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach v okresnom, krajskom ale aj celoštátnom meradle,
pričom absolventi tejto školy sú úspešnými študentami stredných ako aj vysokých škôl nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V kontexte vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je veľmi dôležitý
aj aspekt sociálnej inklúzie. Sociálna inklúzia, resp. sociálne začleňovanie, sa týka hlavne
najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, medzi ktoré patria okrem iného práve aj žiaci
Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov. Špecifickým a odborným
prístupom pedagogického zboru Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov
sa veľmi úspešne darí deti, ktoré túto školu navštevujú, začleniť do plnohodnotného

vzdelávacieho procesu, ako aj do ich okolia a zmazať tak prípadné prekážky dané
sprievodnými javmi ich nadania.
V tomto záujme škola pravidelne organizuje akcie s medzinárodným dosahom - Tour de
intelekt (na bicykli z Bratislavy do Prahy), ktorá sa opakovane konala pod záštitou Úradu vlády
SR a ČR. Minulý rok sa uskutočnil už 5. ročník tejto úspešnej aktivity, ktorá sa koná vždy
v čase letných prázdnin v rozsahu 2 - 3 týždňov. Škola každoročne organizuje pre žiakov
všetkých ročníkov Školu na vode - vodácke aktivity, ktoré prebiehajú v ČR na priehrade vo
Vranově nad Dyjí. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú cykloturistických aktivít aj do blízkeho
okolia v rámci vyučovacieho procesu. Škola zároveň zaviedla svoju vlastnú pohybovú aktivitu
- 1 km za každú obeť detských obetí vojnových konfliktov, ktorá sa koná každoročne 1. júna
pri príležitosti MDD. Všetky športové aktivity realizuje škola v rámci svojho vlastného projektu
„Intelekt a pohyb“, ktorého hlavným cieľom je snaha o postupné zaradenie intelektovo
nadaných detí, i tých s pridruženými diagnózami do bežného života. Aj týmto spôsobom sa
škola snaží realizovať a podporovať sociálnu inklúziu jej žiakov. Práca školy, jej vedenia,
učiteľov, ako aj aktivity školy boli kladne hodnotené aj Štátnou školskou inšpekciou, a tiež
opakovane publikovaná v printových i elektronických médiách.
Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu využívala Súkromná základná škola pre
intelektovo nadaných žiakov za uplynulých 10 rokov budovu Strednej odbornej školy
podnikania, ktorá sa nachádza na Znievskej 2 v Bratislave. Túto budovu užívala na základe
nájomnej zmluvy uzatvorenej so Strednou odbornou školou podnikania, Znievska 2, ktorej bola
budova školy zverená do správy. Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 01. 11. 2009 na
obdobie 10 rokov pričom k uvedenej zmluve bol dňa 11. 07. 2012 uzatvorený dodatok č. 1,
ktorým bola zmenená výška nájomného z pôvodnej sumy 7.133,37,- € ročne na sumu
12.418,07,- € ročne. V zmysle nájomnej zmluvy mal nájomca zároveň vynaložiť počas
zmluvného vzťahu do technického zhodnotenia predmetu nájmu investície v sume celkovo
165.970,- €. Z dôvodu uplynutia platnosti nájomnej zmluvy zástupcovia Súkromnej základnej
školy prejavili záujem o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie. V tejto
súvislosti bolo dňa 11. 10. 2019 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnené
osobné stretnutie zástupcov Súkromnej základnej školy, zástupcov rodičov žiakov Súkromnej
základnej školy a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, predmetom ktorého bola
diskusia o návrhu podmienok budúceho nájomného vzťahu, ktorý je predkladaný na toto
rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Podmienky novej nájomnej
zmluvy vychádzajú z pôvodného nájomného vzťahu a zohľadňujú najmä predchádzajúci
zmluvný vzťah a jeho plnenie, technický stav predmetu nájmu a zároveň aj náklady, ktoré si
bude predmet nájmu nevyhnutne vyžadovať jej ďalšia prevádzka. Už počas trvania prvého
nájomného vzťahu nájomca musel do predmetu nájmu investovať značné finančné prostriedky
v rámci realizácie nevyhnutnej údržby a opráv, ktoré si zlý technický stav predmetu nájmu
vyžadoval. Zo strany Bratislavského samosprávneho kraja boli vo vzťahu k prenajímanej
budove uskutočnené viaceré investičné aktivity pozostávajúce z kompletnej opravy strechy,
ktorá sa nachádzala v havarijnom stave a spôsobovala časté problémy so zatekaním
a zatápaním časti budovy, čo následne znamenalo aj zvýšené náklady na údržbu interiéru,
ktorý v značnom rozsahu opakovane postihovali plesne a opadávajúce ako následok
nadmernej vlhkosti múrov. V roku 2019 Bratislavský samosprávny kraj zároveň obstaral
dodávateľa na kompletnú výmenu okien v rámci celého objektu, nakoľko aktuálne sú na
budove osadené okná, ktorých technický stav nie je vyhovujúci či už z technického hľadiska
(nemožnosť otvárania niektorých okien, nemožnosť výmeny prasknutého skla z dôvodu rizika
rozpadnutia celého rámu okna, zatekanie spôsobené netesnosťou okenných rámov
s obložením okna) ako aj z energetického hľadiska (netesnosť okien spôsobujúca zvýšené
náklady na energie). Realizácia výmeny by mala v zmysle zmluvy s dodávateľom prebehnúť
do konca mesiaca november 2019. Napriek realizovaným investíciám do objektu si jeho
aktuálny technický stav bude vyžadovať aj ďalšie nutné zásahy, medzi ktoré je možné zaradiť
najmä opravu vodovodného a kanalizačného potrubia, ako aj elektrických rozvodov
v niektorých častiach budovy, ktoré sú podľa vyjadrenia nájomcu odstavené od prevádzky. Už

v rámci uplynulého nájomného vzťahu so Súkromnou základnou školou vznikli pri prevádzke
budovy mnohé potreby opráv, ktoré boli realizované priamo nájomcom (sondáž a sanácia
porúch a havárií potrubia, znižovanie stropov z dôvodu značne poškodenej a rozpadajúcej sa
omietky, výmena podláh z dôvodu častého zatekania a vyrážania spodnej vody, častá potreba
opráv praskajúcich stien a rozširujúcich sa dilatácií stien, opakujúce sa opravy opadajúcej
omietky a maľovanie stien z dôvodu nasiaknutých múrov a vznikajúcich plesní, zbúranie
a výstavba oporného betónového múru pri vstupe do objektu, starostlivosť o zeleň v rámci
areálu budovy vrátane pasportizácie drevín v areáli /46 kusov/ vrátane výrubu niektorých
drevín). Nájomca predložil Úradu Bratislavského samosprávneho kraja súpis ním
uskutočnených investícií v celkovej hodnote 202.783,92,- €, z ktorých mu bolo po detailnej
analýze uznaných 37.335,95,- €. Niektoré z investícií síce nie je možné z účtovno-právneho
hľadiska klasifikovať ako technické zhodnotenie budovy, na druhej strane ich početnosť
a rozsah presahoval rámec bežnej údržby, ktorú má nájomca vo vzťahu k predmetu nájmu
vykonávať. Zároveň z dôvodu poruchy elektrických rozvodov a z dôvodu neustáleho zatekania
niektorých priestorov budovy v období pred opravou strechy a priesakov spodnej vody nebola
počas predošlého nájomného vzťahu nájomcom užívaná približne jedna tretina priestorov
budovy. Zatekajúca strecha resp. neupravený povrch terasy zároveň podľa vyjadrenia
nájomcu dvakrát spôsobil vytopenie nájomcom zrekonštruovaných priestorov výdajne jedla
pre žiakov školy. Po dokončení výmeny okien je z dôvodu pretrvávajúcej vlhkosti múrov
zároveň predpoklad vzniku ďalších nákladov na údržbu interiéru budovy, ktoré môžu byť
spôsobené tvorbou plesní. Z toho dôvodu je v návrhu uznesenia v súvislosti so záväzkom
nájomcu vykonať počas trvania nájomného vzťahu investície do predmetu nájmu vo výške
150.000,- € uvedené, že do hodnoty investícií sa okrem technického zhodnotenia započítavajú
aj opravné práce nad rámec bežnej údržby (t. j. nad 200,- € v jednotlivom prípade alebo nad
sumu 3.000,- € kumulatívne ročne). Zároveň však v záujme lepšej kontroly plnenia povinností
nájomcu vo vzťahu k investíciám do predmetu nájmu Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja navrhol aby bola celková suma investícií (150.000,- €) rozvrhnutá na celé obdobie nájmu
tak, že za každé 2 roky nájmu bude musieť nájomca preukázať preinvestovanie jednej pätiny
celkovej sumy, t. j. 30.000,- €. Nesplnenie povinnosti nájomcu uskutočniť investície do
predmetu nájmu založí právo prenajímateľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré bude účinné ku
dňu ukončenia školského roka v rámci ktorého dôjde k doručeniu odstúpenia prenajímateľa
nájomcovi. Nesplnenie povinnosti nájomcu uskutočniť investície do predmetu nájmu založí
zároveň aj právo prenajímateľa uplatniť si voči nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške
nezrealizovaných investícií k príslušnému obdobiu.
Osobitný zreteľ:
Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia
a o potreby svojich obyvateľov. Pritom podľa § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov, utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách a na
rozvoj ďalšieho vzdelávania. Poskytovanie vzdelávania pre deti, ktoré sú žiakmi Súkromnej
základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov je mimoriadne náročné, či už ide o materiálne
zabezpečenie procesu vzdelávania alebo faktor skúsených a kvalifikovaných
špecializovaných pedagógov. Špecifickosť potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím
potrebami spôsobuje, že adekvátnu starostlivosť a podmienky pre rozvoj ich osobnosti im
môže poskytnúť len špecializovaná škola. Je dôležité zdôrazniť, že vzhľadom k veľkému počtu
žiakov s pridruženými diagnózami, nie je možné počty žiakov navyšovať. Nezohľadňovanie
špecifických potrieb žiakov by znamenalo negatívny dopad na žiakov, ako aj ich okolie.
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov má so zohľadňovaním špecifických
potrieb jej detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dlhoročné skúsenosti a je
v plnej miere prispôsobená jedinečnosti a osobitosti jednak procesu vzdelávania ako aj
procesu sociálnej inklúzie jej žiakov. Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných
žiakov je v tomto kontexte často posledným útočiskom pre mnohé deti so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä pre ich udržanie v štandardnom vzdelávacom
procese, v realizácii ich práva na vzdelanie a úspešnom zabezpečení ich sociálnej inklúzie.
Zároveň je tento druh vzdelávania pre intelektuálne nadané deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v rámci územia kraja potrebný aj z dôvodu nedostatku škôl
s podobným zameraním, čo deklaruje aj skutočnosť, že žiakmi tejto školy sú často deti zo
vzdialených miest a dokonca z iných krajov.
Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov o nájmoch majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov; ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona č. 446/2001 Z. z.
v z. n. p. sa nepoužijú. Osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto
spôsobom je vyšší územný celok povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer
musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Zámer prenajať majetok - budovu Strednej odbornej školy podnikania na ulici Znievska 2,
851 06 Bratislava, SR, stavba o výmere 2149 m2, súpisné č. 3115, postavená na parcele
registra „C“, číslo parcely 1934, zapísaná na liste vlastníctva č. 3302, vedenom Okresným
úradom Bratislava – Katastrálny odbor, katastrálne územie Petržalka, obec BA - m. č.
Petržalka, okres Bratislava vyššie uvedeným spôsobom Bratislavský samosprávny kraj
zverejnil dňa 23.10.2019 na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme Zastupiteľstvu Bratislavského
samosprávneho kraja materiál na schválenie.
Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja v dňoch 21.10.2019 – 23.10.2019, stanoviská komisií sú súčasťou tohto
materiálu.
Prílohou materiálu sú:
- Nájomná zmluva zo dňa 01. 11. 2009
- Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorený dňa 11. 07. 2012
- Výpis z listu vlastníctva č. 3302, katastrálne územie Petržalka
- Snímka prenajímaného objektu budovy na Znievskej 2 v Bratislave

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod :
„Návrh na schválenie zmluvy o nájme so spoločnosťou S.E.I.N. sollertia s.r.o., predmetom ktorej je budova
na ulici Znievska 2, 851 06 Bratislava, SR, súpisné č. 3115, postavená na parcele č. 1934, zapísaná na LV č. 3302,
katastrálne územie Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa“
Názov komisie

Finančná komisia

Stanovisko komisie k návrhu
materiálu

Hlasovanie

Komisia odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

Komisia dopravy

Komisia odporúča Z BSK
prerokovať a schváliť materiál
v predloženej podobe

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

Komisia odporúča Z BSK
uvedený materiál prerokovať a
schváliť

Komisia školstva, športu a mládeže

Komisia odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe

Akceptované /
Neakceptované
7
7
0
0
0
11
11
0
0
0
13
13
0
0
0
9
9
0
0
0

Zapracované /
Nezapracované

Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu
materiálu

Hlasovanie

Komisia životného prostredia, regionálneho
rozvoja a územného plánovania

Komisia po prerokovaní
materiálu odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe
Komisia odporúča Z BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej
podobe

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval
Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

Komisia európskych záležitostí, regionálnej
spolupráce a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia berie materiál na
vedomie a odporúča Z BSK
ho prerokovať

Komisia majetku, investícií a verejného
obstarávania

Komisia nebola schopná
rokovať a uznášať sa

Akceptované /
Neakceptované
7
7
0
0
0
7
7
0
0
0
5
5
0
0
0
3
0
0
0
0

Zapracované /
Nezapracované

