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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........ / 2015
zo dňa 20. 02. 2015
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. berie

na

vedomie

informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom
plnenia január - február 2015 :
v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

62/2013
8/2014
9/2014
10/2014 v časti C.1 a C.2
75/2014
87/2014 v časti C.1
95/2015

v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:
Por.
číslo

Uznesenie
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

59/2009
43/2011
41/2013
46/2013
50/2013
51/2013
3/2014
24/2014
25/2014
60/2014, B.1
60/2014, B.2
65/2014
66/2014

14.

78/2014

15.
16.
17.

80/2014
85/2014
87/2014 C.2

18.

87/2014 C.3

19.
20.
21.

88/2014
92/2014, B.1
92/2014, B.2
Legenda: N –
x/
uznesenie,

I.
Termín

II.
Termín

III.
Termín

IV.
Termín

V.
Termín

VI.
Termín

x/

6/2013
12/2014
12/2015
x/
12/2012
09/2013
03/2014
9/2014
2/2015
6/2015
12/2013
12/2014
12/2015
6/2015
6/2014
x/
11/2013
9/2014
2/2015
6/2015
priebežne
11/2014
4/2015
11/2014
4/2015
4/2015
6/2015
priebežne
31.03.2015
po podpise
uznesenia, po
vykonaní OVS
4/2015
x/
žiadny termín
4/2015
9/2015
každé Z BSK v r.
2015
3/2015
4/2015
6/2015
nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené
Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)
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Plne
nie
uzne
senia
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

schvaľuje

B.

zmenu termínu plnenia prijatého uznesenia nasledovne:
1.) uznesenie č. 59/2009 z termínu plnenia 12/2014 na termín plnenia 12/2015
2.) uznesenie č. 43/2011 z termínu plnenia 2/2015 na termín plnenia 6/2015
3.) uznesenie č. 51/2013 z termínu plnenia 2/2015 na termín plnenia 6/2015

dopĺňa

C.

termín plnenia prijatého uznesenia nasledovne:
1.) uznesenie č. 85/2014 na termín plnenia 4/2015

D.

ruší

uznesenie nasledovne:
1.) uznesenie č. 22/2014
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. časť – splnené uznesenia Z BSK
Číslo uznesenia 62/2013 zo dňa 20.09.2013
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: oddelenie právne
PLNENIE:
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11.2014 Zmluvu č. 3110/2014 o nájme pozemku,
uzatvorenú so súhlasom BSK medzi zmluvnými stranami: Gymnázium Antona Bernoláka v
Senci, Lichnerova 69, Senec, ako prenajímateľom a Školským športovým klubom GAB
Senec, o.z., Lichnerova 69, Senec, ako nájomcom. Zmluva bola uzatvorená v súlade s
uznesením Zastupiteľstva BSK č. 63/2013 zo dňa 20. 09. 2013 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Plnenie uznesenia: splnené
Číslo uznesenia 8/2014 zo dňa 21.02.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor stratégie a riadenia projektov
PLNENIE:
Materiál „Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015“
je predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 20.2.2015.
Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 9/2014 zo dňa 21.02.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor stratégie a riadenia projektov
PLNENIE:
Materiál „Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014 a rámcový plán aktivít na rok
2015“ je predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 20.2.2015.
Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 10/2014 zo dňa 21.02.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor stratégie a riadenia projektov
PLNENIE:
Časť C.1 Priority poslancov Zastupiteľstva BSK boli zapracované do Akčného plánu BSK.

4

Plnenie uznesenia: splnené
Časť C.2 Odpočet Akčného plánu BSK za rok 2014 a aktualizácia Akčného plánu BSK
predložená na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 20.2.2015.
Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 75/2014 zo dňa 24.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor školstva, mládeže a športu
PLNENIE:
Časť B.1 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva začalo plniť
svoju funkciu.
Plnenie uznesenia: splnené
Časť B.2 Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014 prerokovalo a schválilo
Návrh rozpočtu BSK na roky 2015-2017, v rámci ktorého sú v Programe č. 8: Vzdelávanie,
Podprograme č. 8.3: Odborné vzdelávanie a Podprograme č.8.9: Ostatné výdavky na
školstvo zahrnuté výdavky na odborné vzdelávanie. Súčasťou odborného vzdelávania je
Stredná odborná škola so sídlom Ivanská cesta 21, Bratislava, ktorá od 1.1.2015 pôsobí
ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva.
Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 87/2014 zo dňa 12.12.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor financií
PLNENIE:
Časť C.1 Rozpis schváleného rozpočtu BSK na rok 2015 na rozpočtové a príspevkové
organizácie v ZP BSK bol zrealizovaný v súlade s požiadavkami legislatívy a samotného
uznesenia.
Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 95/2014 zo dňa 12.12.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: kancelária predsedu BSK
PLNENIE:
V zmysle uznesenia č. 95/2014 bolo na webovú stránku Úradu BSK zabezpečené
umiestnenie otvárania zverejňovaných materiálov cez rýchly vyhľadávač (quick view).
Plnenie uznesenia: splnené
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II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK
Číslo uznesenia 59/2009 zo dňa 17.06.2009
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor školstva, mládeže a športu
PLNENIE:
Dňa 15.04.2011 bola Z BSK predložená Aktuálna informácia o stave školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na základe predpokladaného finančného dopadu a
Informácie o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2011, ktorá bola
predložená na rokovanie Z BSK dňa 22.06.2012 sa vyhodnocoval finančný dopad na
zabezpečenie prevádzkyschopnosti jednotlivých škôl, ktorých súčasťou sú školské
internáty. Vzhľadom na nízku demografickú krivku a súčasnú ekonomickú situáciu je nutné
prehodnotiť aktuálnosť úlohy v súvislosti s ďalšou optimalizáciou siete škôl a školských
zariadení.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola 12/2015

Číslo uznesenia 43/2011 zo dňa 24.06.2011
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: oddelenie právne
PLNENIE:
Dňa 21.1.2015 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov BSK a Nemocničná, a.s. Na základe
uvedeného riaditeľ úradu BSK požiadal zástupcov Nemocničnej, a.s., aby listom podrobne
vysvetlili dopad zvyšovania nájomného na fungovanie nemocnice. Rokovania budú
prebiehať aj naďalej.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola 6/2015

Číslo uznesenia 51/2013 zo dňa 21.06.2013
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: poradca predsedu BSK
PLNENIE:
Na rokovanie Zastupiteľstva BSK bude dňa 20.02.2015 predložený materiál s názvom
„Návrh ďalšieho fungovania spoločnosti 1. župná, a. s.“. Predmetný materiál je zároveň
plnením uznesenia č. 51/2013 zo dňa 21.06.2013.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola 6/2015

Číslo uznesenia 85/2014 zo dňa 12.12.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor školstva, mládeže a športu
PLNENIE:
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Dňa 16.12.2014 bol predsedom rád škôl zaslaný list riaditeľa Ú BSK so žiadosťou
o zaslanie termínov jednotlivých zasadnutí v roku 2015 prostredníctvom riaditeľov škôl.
Vzhľadom k vianočným sviatkom a prázdninám všetky školy ešte nepredložili odsúhlasené
termíny jednotlivých zasadnutí. Po doručení všetkých termínov odbor školstva, mládeže
a športu uskutoční kontrolu súladu jednotlivých harmonogramov zasadnutí rád škôl
a komisií Z BSK, s cieľom zabezpečenia maximálne možnej účasti poslancov Z BSK na
jednotlivých zasadnutiach. V prípade kolízií vyzve príslušnú radu školy o zmenu termínu
zasadnutia rady školy.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola 4/2015

Číslo uznesenia 87/2014 zo dňa 12.12.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor financií
PLNENIE:
Časť C.2 Na odbore financií dňa 22.1.2015 prebehlo otváranie obálok so záväznými
ponukami na prijatie úveru z komerčných bánk Slovenskej sporiteľne, a.s. a VÚB a.s. v
rámci Programu MunSEFF.
Na základe výrazne lepšej ponuky (Slovenská sporiteľňa, a.s. – úroková sadzba = 3M
EURIBOR + marža 1,29% p.a., VUB, a.s. 3M EURIBOR + marža 1,77% p.a.) bude Úrad
BSK viesť ďalšie rokovania so Slovenskou sporiteľňou , a.s.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené
Časť C.3 Informácia o postupe prípravy realizácie projektov zvyšovania energetickej
efektívnosti budov BSK prostredníctvom programu MunSEFF bude predložená na rokovanie
Zastupiteľstva BSK dňa 20.02.2015.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené

III. – zrušené uznesenie Z BSK
Číslo uznesenia 22/2014 zo dňa 20.03.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor stratégie a riadenia projektov
PLNENIE:
Vzhľadom na podmienené plnenie uznesenia získaním nenávratného finančného príspevku
len z programu Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ktorý BSK nezískal, navrhujeme
predmetné uznesenie zrušiť a nové uznesenie bude navrhnuté v rámci predloženia nového
materiálu na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva BSK v apríli 2015 k návrhu na odkúpenie
NKP Synagóga v Senci.
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