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Návrh

uznesenia

UZNESENIE č. ......../2020
zo dňa 28. 02. 2020
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
bezodplatný prevod dlhodobého majetku:
preložka vysokotlakového (VTL) plynovodu DN 500 v dĺžke 411 m,
v hodnote 854 426,57 € s DPH,
umiestnená na parcelách KN C č. 32/1, 32/3,4,5, 32/10, 35/1, 35/3,4,5, 35/10,11, 87/2 v k. ú.
Riadok, okres Malacky, obec Záhorie /vojenský obvod/ a na parcelách č. 74/2, 75/1,
116/1,2,3,4,5,6, 116/10, 11, 134, 140 v k. ú Obora, okres Malacky, obec Záhorie /vojenský
obvod/, z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
z výlučného vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva:
SPP – distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO 35 910 739

B ukladá
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne úkony
spojené s bezodplatným prevodom vlastníckeho práva k majetku, špecifikovanému v časti A
tohto uznesenia do výlučného vlastníctva SPP – distribúcia, a.s.

T: 31. 12. 2020

Dôvodová správa
V rámci projektu s názvom „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“ došlo
k potrebe preloženia existujúceho VTL plynovodu DN 500, ktorý križoval novo navrhovaný
úsek cesty III/1113 Malacky - Rohožník. V súlade s § 81 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po súhlase SPP – distribúcia, a.s.
(ďalej len SPP-D), realizáciu preložky ako investor zabezpečil Bratislavský samosprávny kraj
(ďalej len BSK), pričom po ukončení prác je povinný previesť preložku na SPP-D. Výdavky na
realizáciu tejto vyvolanej investície - preložky VTL plynovodu sú hradené z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja.
V súčasnosti boli ukončené práce na preložke plynovodu, pričom po stavebno-technickej
stránke je preložka dokončená, funkčná, vrátane ostrého prepojenia na zvyšnú časť
existujúceho plynovodu. V zmysle dohody o preložke plynárenského zariadenia je BSK po
nadobudnutí preložky do svojho majetku a jej kolaudácii povinný ju na SPP-D previesť.
V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov (ďalej len Zákon)
a čl. 10 ods. 1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho
kraja (ďalej len Zásady hospodárenia), prevody z/do vlastníctva všetkého nehnuteľného
majetku a hnuteľného majetku samosprávneho kraja nad zostatkovú hodnotu 35.000 € musia
byť schválené Zastupiteľstvom BSK.
Prípadmi hodnými osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona sa rozumejú najmä
okolnosti, kedy je uprednostnený verejný záujem samosprávneho kraja. Prípad hodný
osobitného zreteľa odôvodňujeme tým, že BSK je vlastníkom funkčnej časti plynovodu, pričom
nie je v kompetencii, ako ani možnostiach BSK ho prevádzkovať a zabezpečovať jeho údržbu.
Preložku bolo nutné realizovať z dôvodu na strane BSK, pričom starostlivosť a prevádzku tohto
zariadenia môže vykonávať jedine vlastník zvyšnej časti plynovodu, t. j. SPP-D. Je tak v našom
záujme, aby užívanie prevzala na to oprávnená osoba a BSK neniesol náklady
a zodpovednosť súvisiacu s prevádzkovaním časti plynovodu.
Predmetný prevod bol už v minulosti schválený Uznesením č. 150/2019 na zasadnutí
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dňa 14.06.2019 s tým, že k prevodu
majetku má dôjsť do 31.12.2019, inak uznesenie stráca platnosť. V zmysle Dohody o preložke
plynárenského zariadenia zo dňa 30.08.2018 a jej dodatkov je možné previesť stavbu až po
vydaní kolaudačného rozhodnutia. Vzhľadom na administratívne náročné procesy, ktoré
vyplývajú z potreby spolupráce s inými orgánmi (Vojenské lesy a majetky SR, Ministerstvo
obrany SR), nebolo možné v stanovenom čase zabezpečiť podpísanie potrebných zmlúv
a získať tak všetky podklady pre kolaudáciu. Keďže do uvedeného času nebolo možné stavbu
skolaudovať, bol vylúčený aj prevod vlastníckeho práva a uplynutím času stratilo uznesenie
platnosť. Vzhľadom na neočakávaný vývoj udalostí nebolo možné na poslednú chvíľu predĺžiť
termín plnenia uznesenia a predložiť Zastupiteľstvu BSK na schválenie. Z uvedeného dôvodu
Vám predmetný materiál predkladáme opakovane. Rozdiel oproti predchádzajúcemu stavu je
iba v tom, že v súčasnosti je už preložka plynovodu vo vlastníctve BSK, pričom predchádzajúci
materiál počítal s BSK ako s budúcim vlastníkom, keďže v tom čase bol majetok vedený iba
na obstarávacom účte.
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Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu
materiálu

Hlasovanie

Finančná komisia odporúča
Zastupiteľstvu BSK prerokovať
predložený materiál a schváliť v
predloženej podobe

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

6
6
0
0
0

Komisia dopravy

Komisia dopravy odporúča
zastupiteľstvu BSK prerokovať a
schváliť materiál v predloženej
podobe.

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

8
9
0
0
0

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Komisia zdravotníctva a sociálnych
vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK
uvedený materiál prerokovať a
schváliť.

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

8
8
0
0
0

Finančná komisia

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Komisia školstva, mládeže a športu
odporúča Zastupiteľstvu BSK
prerokovať predložený materiál
a schváliť v predloženej podobe.

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

10
10
0
0
0

Komisia ŽP, RR a ÚP odporúča
Zastupiteľstvu BSK prerokovať
predložený materiál a schváliť v
predloženej podobe.

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

6
6
0
0
0

KEZRSaCR po prerokovaní materiálu
Komisia európskych záležitostí, odporúča Zastupiteľstvu
regionálnej spolupráce a
Bratislavského samosprávneho kraja
cestovného ruchu
prerokovať materiál v predloženej
podobe..

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

5
5
0
0
0

Komisia berie predložený materiál na
vedomie a odporúča ho prerokovať na
zastupiteľstve BSK..

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

6
6
0
0
0

Komisia majetku, investícií a
verejného obstarávania odporúča
Zastupiteľstvu BSK prerokovať
predložený materiál a schváliť v
predloženej podobe.

Prítomní
Za
Proti
Zdržal
Nehlasoval

4
4
0
0
0

Komisia školstva, mládeže a
športu

Komisia životného prostredia,
regionálneho rozvoja a
územného plánovania

Komisia kultúry

Komisia majetku, investícií a
verejného obstarávania

