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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2015
zo dňa 20.02.2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
A . 1 : Odpočet Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len
Odpočet Akčného plánu BSK), za kalendárny rok 2014.

A . 2 : Aktualizáciu Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20142020 (ďalej len Aktualizácia Akčného plánu BSK) pre kalendárny rok 2015.

B. ukladá
riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
Predkladať Zastupiteľstvu BSK odpočet Akčného plánu BSK za predchádzajúci kalendárny
rok a aktualizáciu Akčného plánu BSK pre príslušný kalendárny rok pravidelne raz za rok
najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho roka.

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja spracoval strednodobý strategický dokument
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (ďalej len PHSR BSK
2014-2020), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa
21.6.2013.
Pre implementáciu programovej časti PHSR BSK 2014-2020 bol spracovaný a schválený
v podobe prílohy Akčný plán Úradu BSK 2014-2015 pre implementáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20142020. Z práce so schváleným akčným plánom Zastupiteľstvom Bratislavského
samosprávneho kraja dňa 21.6.2013 vystala potreba zvýšiť dôraz na proces prípravy
projektov a naviazania procesu prípravy na programový rozpočet Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja.
Z tohto dôvodu bolo doplnených respektíve upravených v pôvodnom Akčnom pláne Úradu
BSK 2014-2015 niekoľko častí
umoţňujúcich úspešnú implementáciu projektov
a operatívne plnenie stratégie PHSR BSK 2014-2020 do formy nového materiálu: Akčný plán
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len
Akčný plán BSK). schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja
21.02.2014 Uznesením č. 10/2014.
V súlade s Uznesením č. 10/2014 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja spracoval
komplexný materiál s názvom Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 obsahujúci Odpočet
Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014 a aktualizovaný Akčný plán BSK pre kalendárny
rok 2015.
Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014
Rozhodujúcim faktorom úspešnosti realizácie projektu (najmä z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov) je miera pripravenosti jednotlivých projektov. Vychádza predovšetkým
zo schopnosti Úradu BSK efektívne pracovať na komplexných problémoch a výzvach, ktorým
Bratislavský samosprávny kraj čelí. Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014 sa
zameriava na plnenie jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom
úradu. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov
a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov.
V roku 2014 Úrad BSK splnil, respektíve priebeţne plnil 108 kľúčových krokov implementácie
z celkového počtu 191. Počet nesplnených kľúčových krokov implementácie za rok 2014
dosiahlo hodnotu 54. Vzájomná prepojenosť jednotlivých krokoch vytvára poţiadavku pre
hlbšiu spoluprácu. Zároveň je Úrad BSK schopný reagovať v prípade nedokonalého plnenia
kľúčových krokov a iniciovať zlepšenie fungovania. Systém následne vytvára priestor pri
nesplnených kľúčových krokoch na doplnenie nového termínu. V prípade všetkých
priebeţne plnených a nesplnených kľúčových krokov implementácie je uvedené vysvetlenie
dôvodu zmeny termínu. Zároveň boli doplnené viaceré odbory a oddelenia do časti
zodpovednosti z dôvodu potreby efektívnejšej spolupráce.

3

Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
Kľúčové kroky implementácie

Projekty

Nositeľ
projektu

zrušené
projekty

počet

splnených
/
priebeţne

nesplnených

zrušených

nepotrebných

spolu

plnených
OSV

10

1

12

5

5

0

22

OKaP

7

0

3

17

1

0

21

OÚPGISaŢP

3

0

6

1

0

0

7

OZ

2

0

6

1

2

0

7

OD

6

2

10

0

11

0

21

OŠMaŠ

8

0

19

4

4

3

30

OCRaK

10

0

9

16

0

1

26

OSÚRaRP

19

0

45

10

0

0

55

úrad celkovo

65

3

110

54

23

4

191

Grafické zobrazenie plnenia kľúčových krokov

Plnenie Akčného plánu BSK za rok 2014
72%

splnených
nesplnených
28%
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Rozdelenie splnených kľúčových krokov
plnenia Akčného plánu BSK za rok 2014
80%
splnených/
priebežne plnených
zrušených
17%

nepotrebných

3%

Pouţité skratky: OSV – Odbor sociálnych vecí, OKaP – Odbor komunikácia a propagácie,
OÚPGISaŢP – Odbor územného plánu, GIS a ţivotného prostredia, OZ
- Odbor
zdravotníctva, OD – Odbor dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeţe a športu, OCRaK –
Odbor cestovného ruchu a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov
Aktualizácia Akčného plánu BSK pre kalendárny rok 2015
Materiál obsahuje projekty odborov Úradu BSK ako aj nové kľúčové kroky implementácie,
ktoré je nevyhnutné plniť v roku 2015 s výhľadom do roku 2016. Aktualizácia Akčného plánu
BSK pre kalendárny rok 2015 je predovšetkým ţivým dokumentom, ktorý je výsledkom
neustáleho formovania a zvyšovania informačnej hodnoty v procese plánovania. Zároveň
však stanovuje jasné smerovanie rozvojových zámerov Úradu BSK prostredníctvom
projektov jednotlivých odborov.
Zmeny a doplnenia Akčného plánu BSK nastali najmä v časti kľúčové kroky
implementácie, ktorá obsahuje: D.1 určuje kľúčové kroky implementácie - projektového
cyklu (je to zároveň nositeľ informácie miery rozpracovania projektu), ktoré je potrebné
realizovať; D.2 informuje o plánovanej hodnote výdavkov pre realizáciu krokov (pozn.
v prípade, ţe je hodnota nula, krok nebude realizovaný externým subjektom); D.3 určuje
zodpovednú organizačnú zloţku úradu, ktorá má vykonávať kľúčový krok; D.4 hovorí
o umiestnení alokácie finančných prostriedkov v rozpočte Úradu BSK podľa programov; D.5
informuje o plánovanom termíne plnenia

Nepotrebné kľúčové kroky
V rámci Odboru školstva, mládeţe a športu je definovaných 8 projektov, pričom
k identifikácií nepotrebných krokov došlo v prípade 3 projektov.
Projekt č.31 Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9,
Bratislava
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Kľúčový krok E: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP
Zodpovedný: PO/OIČSMaVO /SM
Termín plnenia: 02/15
Dôvod: Na základe analýzy nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávnych
vzťahov
Projekt č.32 Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v
rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Kľúčový krok G: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP
Zodpovedný: PO/OIČSMaVO /SM
Termín plnenia: 02/15
Dôvod: Na základe analýzy nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávnych
vzťahov
Projekt č.33 Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na
Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve
Kľúčový krok F: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP
Zodpovedný: PO/OIČSMaVO /SM
Termín plnenia: 02/15
Dôvod: Na základe analýzy nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávnych
vzťahov
V rámci Odboru cestovného ruchu a kultúry je definovaných 10 projektov, pričom
k identifikácií nepotrebných krokov došlo v prípade 1 projektu.
Projekt č.46 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove
Kľúčový krok C: Verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 04/14
Dôvod: Neexistuje spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie

Zrušené kľúčové kroky
V rámci Odboru sociálnych vecí je definovaných 9 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových
krokov došlo v prípade 2 projektov.
Projekt č.3 Investičná podpora zariadení sociálnych sluţieb na Hontianskej 12 a 16
Kľúčový krok B: Spracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie Hontianskej 12
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Investičný zámer si nevyţaduje spracovanie projektovej dokumentácie
Kľúčový krok C: Spracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie Hontianskej 14
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Investičný zámer si nevyţaduje spracovanie projektovej dokumentácie
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Kľúčový krok D: Verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa PD a inštalácie výťahu
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 06/15
Dôvod: Kľúčový krok bol zrušený z dôvodu zrušenia predošlých kľúčových krokov B a C
Projekt č.7 Hodnotenie kvality sociálnych sluţieb v kompetencii BSK a monitorovanie
ich plnenia
Kľúčový krok A: Vyhodnotenie zariadení sociálnych sluţieb podľa nových štandardov kvality
Zodpovedný: OSV
Termín plnenia: priebeţne
Dôvod: Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej sluţby nebola doposiaľ zo strany
MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej sluţby má
podľa zákona o sociálnych sluţbách výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(MPSVR SR).
Kľúčový krok B: Zverejnenie kvalitatívneho zoznamu
Zodpovedný: OSV
Termín plnenia: priebeţne
Dôvod: Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej sluţby nebola doposiaľ zo strany
MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej sluţby má
podľa zákona o sociálnych sluţbách výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(MPSVR SR)
V rámci Odboru cestovného ruchu a kultúry je definovaných 10 projektov, pričom
k identifikácií nepotrebných krokov došlo v prípade 1 projektu.
Projekt č.15 Projekt Piknik&Bike (II. Fáza)
Kľúčový krok C: Realizácia a promo P&B Medická záhrada
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Pripravené 26.4.2014, ale kvôli počasiu muselo byť zrušené
V rámci Odboru zdravotníctva sú definované 3 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových
krokov došlo v prípade 1 projektu.
Projekt č.23 Kooperácia na rozširovaní a zachovaní LSPP a ústavnej pohotovostnej
sluţby v regióne Záhorie vo verejnom záujme
Kľúčový krok A: Príprava VZN
Zodpovedný: OZ
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: VZN nebolo pripravované z dôvodu, ţe po právnej analýze bolo vyhodnotené, ţe
podpora môţe byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní
dotácií.
Kľúčový krok B: Schválenie VZN ZBSK a jeho implementácia
Zodpovedný: OZ
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: VZN nebolo pripravované z dôvodu, ţe po právnej analýze bolo vyhodnotené, ţe
podpora môţe byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní
dotácií.
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V rámci Odboru dopravy je definovaných 6 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových krokov
došlo v prípade 3 projektov
Projekt č.25 Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra
Kľúčový krok B: Overenie a aktualizácia správnosti dokumentácie pre územné rozhodnutie
a aktualizácia
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok C: Technická štúdia pre naplánovanie rasovania obchvatu
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 2015
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok E: Spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 2015
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok F: Výber spracovateľa EIA
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 2015
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok G: Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 09/15
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok H: Obstaranie tendrovej dokumentácie
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 09/15
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok I: Začatie VO pre dodávateľa stavby
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 12/15
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Kľúčový krok J: Realizácia stavby
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 01/16
Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Projekt č.26 Obmedzovanie tranzitu ťaţkej nákladnej dopravy
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Kľúčový krok A: Vyhodnotenie vstupných údajov získaných z NDS o pohybe nákladnej
dopravy po cestách II. a III. triedy
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Nevhodnosť podkladov, ktoré poskytla NDS, ktoré nebolo moţné pouţiť pre
vymedzenie úsekov so zákazom pohybu vozidiel ťaţších ako 12 ton
Projekt č.27 Zriadenie cyklotrás vo vojenskom obvode Záhorie a v Malých Karpatoch
Kľúčový krok A: Verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie aj s analýzou
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 06/14
Kľúčový krok B: Realizácia vysporiadania pozemkov a značenia
Zodpovedný: OD
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Plánované cyklotrasy cez Vojenský obvod Záhorie sa nerealizovali z dôvodu, ţe
Ministerstvo obrany SR si vyčlenilo hodiny na cvičenia a streľby v danom území, a pre
občanov by jazda na bicykli bola v danom vojenskom priestore ţivotu nebezpečná
V rámci Odboru školstva, mládeţe a športu je definovaných 8 projektov, pričom k zrušeniu
kľúčových krokov došlo v prípade 4 projektov
Projekt č. 30. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
Kľúčový krok E: Projektová dokumentácia
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 06/15
Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Projekt č. 31. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9,
Bratislava
Kľúčový krok E: Projektová dokumentácia
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 06/15
Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Projekt č. 32. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v
rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Kľúčový krok E: Projektová dokumentácia
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 06/15
Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov
Projekt č. 33. Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na
Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve
Kľúčový krok F: Projektová dokumentácia
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Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 06/15
Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Nesplnené kľúčové kroky
V rámci Odboru sociálnych vecí je definovaných 9 projektov, pričom k nesplneniu
kľúčových krokov došlo v prípade 4 projektov.
Projekt č. 2 Bezpečný ţenský dom
Kľúčový krok C: Mzdové náklady (koordinátor projektu, fin. manaţér)
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu ţiadosti o NFP došlo k posunu všetkých
následných krokov
Kľúčový krok D: Informovanie a publicita
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu ţiadosti o NFP došlo k posunu všetkých
následných krokov
Projekt č. 3 Investičná podpora zariadení sociálnych sluţieb na Hontianskej 12 a 16
Kľúčový krok A: Projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12
Zodpovedný: OSV
Termín plnenia: 05/14
Dôvod:OSV navrhuje úlohu presunúť na rok 2015 a zaradiť do zoznamu budov na zníţenie
energetickej náročnosti
Projekt č. 4 Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava
Kľúčový krok B: Spracovanie projektového zámeru DIaT DSS Stupava
Zodpovedný: OSV/OIČSMaVO/OIČ/SM/OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Projekt pravdepodobne nebude realizovaný v rámci IROP 2014 – 2020, nakoľko toho
času známe podmienky programu neumoţňujú BSK garantovať dostatočnú uskutočniteľnosť
projektu a dlhodobú udrţateľnosť transformovaných sluţieb.
Projekt č.8 Podpora spolupráce a sieťovania poskytovateľov sociálnych sluţieb
poskytovaných v kompetencii obcí a BSK
Kľúčový krok A: Spracovanie koncepcie spolupráce samosprávy
Zodpovedný: OSV
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: OSV pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych sluţieb v kompetencii BSK na roky
2015 – 2019 a na jej príprave plánuje spolupracovať s obcami BSK. Vzhľadom na túto
skutočnosť OSV navrhuje spracovanie koncepcie takejto spolupráce presunúť na rok 2015
V rámci Odboru komunikácie a propagácie je definovaných 7 projektov, pričom k
nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 7 projektov.
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Projekt č.11 Implementácia korporátnej identity BSK
Kľúčový krok A: Spustenie multimediálnych aplikácií: proe.biz
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 03/14
Dôvod: Projekt pozastavený z dôvodu neukončeného schvaľovacieho procesu
Kľúčový krok B: Merkantilné tlačoviny: proe.biz
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Krok B bude realizovaný po realizácií kroku A
Kľúčový krok C: Prezentačné materiály (roll-up, broţúry): proe.biz
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Krok C bude realizovaný po realizácii kroku B
Kľúčový krok D: Reklamné predmety: proe.biz
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Krok D bude realizovaný po realizácií kroku C
Kľúčový krok E: Spustenie info systému (interiér/exteriér): proe.biz
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Krok E bude realizovaný po realizácií kroku D
Kľúčový krok F: Spracovanie stratégie propagačnej kampane a II. fázy implementácie v roku
2015
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Krok F bude realizovaný po realizácií kroku E
Projekt č. 12 Internetová televízia BSK
Kľúčový krok A: Spracovanie analýzy dopadu zavedenia internetovej televízie BSK
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Vzhľadom na prebiehajúci proces tvorby internetovej televízie prepojenej
s vyučovacím procesom na niektorých vybraných školách nebolo moţné dostatočne
kvalifikovane vypracovať analýzu dopadu zavedenia internetovej TV BSK
Projekt č.13 Kniţná publikácia o Bratislavskom kraji
Kľúčový krok A: Výber autora - objednávka
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 03/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
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Kľúčový krok B: Grafické spracovanie a zalomenie
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Kľúčový krok C: Tlač publikácie
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Projekt č. 14 Analýza moţností komunikácie a propagácie kraja
Kľúčový krok A: Príprava stratégie a vizuálnej koncepcie
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 03/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Kľúčový krok B: Výber agentúry verejným obstarávaním
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Kľúčový krok C: Spracovanie analýzy a nastavenie stratégie
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Projekt č. 15 Projekt Piknik&Bike (II. fáza)
Kľúčový krok E: Realizácia promo P&B Cyklomost slobody
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Kľúčový krok F: Multimediálne app. P&B
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 03/14
Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít
presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015
Projekt č. 16 Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského
bábkového divadla
Kľúčový krok A: Spracovanie konceptu moţností propagácie BBD s cieľom zvýšiť
návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na
zriaďovateľa
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Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte
nezačala
Projekt č. 17 Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves,
Bratislava
Kľúčový krok A: Spracovanie konceptu moţností propagácie Polikliniky s cieľom zvýšiť
povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte
nezačala
V rámci Odboru ÚP, GIS a ţivotného prostredia sú definované 3 projekty, pričom k
nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 1 projektu.
Projekt č. 19 GIS – Geografický informačný systém
Kľúčový krok A: Pasportizácia a elektronizácia súčasného stavu, uskutočnenie VO
a zazmluvnenie dodávateľa, analýza nastavenia, zakúpenie SW a HW
Zodpovedný: OÚPGISaŢP
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Formou VO priamym rokovaním bol vysúťaţený dodávateľ SW. Vzhľadom k tomu, ţe
vz rozpočtu na rok 2014 nepostačovali finančné prostriedky pre tento účel a vzhľadom na
skutočnosti, ţe sa zmenil odhad hodnôt na uvedený predmet zákazky, zmenili sa týmto aj
okolnosti za ktorých bolo vyhlásené VO, v decembri 2014 bolo VO na uvedený predmet
zákazky zrušené
V rámci Odboru zdravotníctva sú definované 3 projekty, pričom k zrušeniu kľúčových
krokov došlo v prípade 1 projektu.
Projekt č. 22 Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves
Kľúčový krok C: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ/OZ
Termín plnenia: 12/14
Dôvod:
V rámci Odboru školstva, mládeţe a športu je definovaných 8 projektov, pričom k
nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 2 projektov
Projekt č. 30 Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1,
Bratislava
Kľúčový krok E: Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP
Zodpovedný: Po/OIČSMaVO/SM
Termín plnenia: 02/15
Dôvod: Vysoký počet vlastníkov nedovoľuje vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov pod
budovou COVP. Z tohto dôvodu bude musieť dôjsť k úprave projektu
Projekt č. 34 Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične
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Kľúčový krok B: Realizácia stavby
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ/OŠMAŠ
Termín plnenia: 11/14
Dôvod: Realizácia stavby je v štádiu vybraného zhotoviteľa s termínom dokončenia stavby
31.05.2015
Kľúčový krok C: Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Einsteinovej ulici
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OŠMaŠ
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: OVO nedostalo podklady pre spracovanie súťaţných podkladov. Projekt je
pripravený na výber zhotoviteľa stavby
Kľúčový krok D: Realizácia stavby
Zodpovedný: OŠMaŠ/OIČ
Termín plnenia: 11/14
Dôvod: Krok D bude realizovaný po realizácií kroku C
V rámci Odboru cestovného ruchu a kultúry je definovaných 10 projektov, pričom k
nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 7 projektov
Projekt č. 38 Značenie kultúrno-turistických cieľov na území BSK – 2.etapa a 3.etapa
Kľúčový krok A: Výber dodávateľa – 2.etapa
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 03/14
Dôvod: Proces VO bol zastavený z dôvodu procesnej chyby
Kľúčový krok B: Uzatvorenie zmluvy – 2.etapa
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Podpis zmluvy očakávaný do dvoch mesiacov od ukončenia výberu dodávateľa
Kľúčový krok C: Realizácia značenia – 2.etapa
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Dodanie predmetu zákazky do 18 mesiacov od podpisov zmluvy
Projekt č. 39 Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka
BSK
Kľúčový krok A: Nadefinovanie opisu predmetu VO
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 06/14
Dôvod:
Kľúčový krok B: Vyhlásenie VO na dodávateľa
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 06/14
Dôvod:
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Kľúčový krok C: Objednanie sluţby
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Na základe informácie Štatistického úradu SR prichádza k zmene metodiky šetrenia
jednodňových návštevníkov SR
Projekt č.41 Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla
Kľúčový krok A: Verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej
dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 07/14
Dôvod: Finalizuje sa vyhlásenie súťaţe na realizátora
Kľúčový krok B: Začatie realizácie prvej etapy
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Kľúčový krok B bude realizovaný po slnení predchádzajúceho kroku
Projekt č.42 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
Kľúčový krok D: Verejné obstarávanie realizátora sanácie
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Z dôvodu predĺţenia vypracovania realizačnej PD oporného múra došlo
k oneskoreniu získania PD
Kľúčový krok E: Sanácia oporného múra
Zodpovedný: OIČSMaVO/ OIČ
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Nebol vybraný zhotoviteľ stavby
Projekt č. 43 Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave
Kľúčový krok B: Verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 05/14
Dôvod: OVO nemá podklady pre spracovanie súťaţných podkladov
Kľúčový krok C: Sanácia prístupového mosta
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 08/14
Dôvod: Bola vypracovaná projektová dokumentácia
Projekt č.45 Koncepcia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020
Kľúčový krok A: Spracovanie koncepcie rozvoja kultúry 2014 - 2020
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Pri komisii kultúry Z BSK bola ustanovená odborná pracovná skupina (september),
ktorá pripraví pracovný návrh koncepcie
Projekt č.46 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove
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Kľúčový krok A: 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentmi FA UK
na tému vyuţitia kaštieľa (prvé stretnutie priamo v kaštieli, druhé na BSK)
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 10/14
Dôvod: Absencia finančných zdrojov
Kľúčový krok B: Ideový zámer vyuţitia/ koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov,
feasibility study s variantmi riešenia) v súlade s výstupmi s odborných stretnutí
Zodpovedný: OCRaK
Termín plnenia: 10/14
Dôvod: Prakticky neriešiteľné vzhľadom na nevyhnutný objem financií na rekonštrukciu (cca
1,5 aţ 2 mil. EUR)
Kľúčový krok D: Sanácia strechy
Zodpovedný: OIČSMaVO/OIČ
Termín plnenia: 09/14
Dôvod: Oproti pôvodnému projektu opravy strechy je nevyhnutná kompletná oprava strechy,
ktorá je zahrnutá do plánu investičných činností na rok 2015
Projekt č.48 BID – dispečing
Kľúčový krok A: Ukončenie VO
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 03/14
Dôvod: V rámci procesu VO boli podané námietky zo strany uchádzačov. V súčasnosti
prebieha konanie o námietka.
Kľúčový krok B: Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Vzhľadom na vyššie uvedené nebolo moţné zazmluvniť úspešného uchádzača
Kľúčový krok C: Dodávka systému a uvedenie do prevádzky
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Z dôvodu neúspešného ukončenia kľúčového kroku A je termín dodávky systému
a uvedenie do prevádzky posunutý
V rámci Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov je definovaných 19
projektov, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 5 projektov
Projekt č.49 BID – promo
Kľúčový krok B: Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Prebieha administratívna kontrola dokumentácie procesu VO na RO OPBK, podpis
zmluvy je moţný aţ po kladnom stanovisku RO OPBK
Kľúčový krok C: Dodávka systému a uvedenie do prevádzky
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/14
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Dôvod: Vzhľadom na vyššie uvedené a v súčasnosti neexistujúceho zmluvného vzťahu
s úspešnými uchádzačmi nebolo moţné dodať predmet obstarávania
Projekt č.50 Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu ţelezničnej
infraštruktúry – ŢSR
Kľúčový krok A: Dodávka a uvedenie do prevádzky
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/14
Dôvod: Počas výrobného procesu nastali skutočnosti, vzhľadom na ktoré došlo k predĺţeniu
dodania predmetu zmluvy.
Projekt č.53 Za mostom
Kľúčový krok A: Ponuka MO SR na prevod vlastníctva objektov SĽO na BSK
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 04/14
Dôvod: k 31.12.2014 nebol vládou SR schválený prevod SĽO vo vlastníctve MO SR do
vlastníctva BSK
Projekt č.60 Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu
synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície
ţidovskej kultúry
Kľúčový krok C: Verejné obstarávanie realizátora stavebných prác
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 10/14
Dôvod: Vzhľadom k neschváleniu ţiadosti o NFP verejné obstarávanie neprebehlo
Kľúčový krok E: Spracovanie konceptu moţností propagácie synagógy s cieľom zvýšiť
návštevnosť galérie, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na
zriaďovateľa
Zodpovedný: OKaP
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Vzhľadom k neschváleniu ţiadosti o NFP kľúčový krok bol pozastavený
Projekt č.65 Napĺňanie Regionálneho akčného plánu BSK na rozvoj udrţateľnej
dopravy a turizmu pre podunajský región na r.2014 – 2020
Kľúčový krok B:
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/14
Dôvod: Rokovania s aktérmi Podunajskej oblasti boli začaté v plánovanom termíne
a v priebehu r.2014 boli tieto vzťahy udrţiavané a upevňované na spoločných stretnutiach
v rámci priebehu projektu Transdanube. Navrhujeme posun termínu písomného vyjadrenia
súhlasu vo forme memoranda, nakoľko nebolo moţne v pôvodnom termíne tieto vzťahy
dostať do všeobecne akceptovanej zmluvnej podoby jednotlivých aktérov.
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Nové kľúčové kroky na rok 2015 - 2016
V rámci Odboru sociálnych vecí je definovaných 9 projektov, pričom k doplneniu kľúčových
krokov implementácie došlo v prípade 2 projektov:
Projekt č.3 Investičná podpora zariadení sociálnych sluţieb na Hontianskej 12 a 16
Kľúčový krok A: Výber zhotoviteľa stavby
Zodpovedný: OIČSMaVO
Termín plnenia: 12/15
Kľúčový krok B: Realizácia stavby
Zodpovedný: OIČSMaVO
Termín plnenia: 12/16
Projekt č.5 Podpora deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb v okresoch Pezinok
a Bratislava
Kľúčový krok D: Vypracovať podklad pre spracovanie projektového zámeru (transformačný
plán)
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 6/15
Projekt č.6 Program celoţivotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych
sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Kľúčový krok B: Analýza moţností financovania z externých zdrojov
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/2015
V rámci Odboru dopravy je definovaných 6 projektov, pričom k doplneniu kľúčových krokov
implementácie došlo v prípade 2 projektov:
Projekt č.23 Kooperácia na rozširovaní a zachovaní ústavnej pohotovostnej sluţby
v regióne Záhorie vo verejnom záujme
Kľúčový krok E: Spracovanie návrhu systémového riešenia pre poskytovanie UPS pre región
Záhorie
Zodpovedný: OZ
Termín plnenia: 04/15
Projekt č.24 Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohoţník
Kľúčový krok G: Predloţenie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 04/15
Kľúčový krok F: Vydané platné stavebné povolenie
Zodpovedný: OD/OÚPGISaŢP
Termín plnenia: 04/16
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Kľúčový krok H: Vyhlásenie súťaţe na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 04/16
Kľúčový krok I: Vysúťaţený zhotoviteľ Tendrovej dokumentácie
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 07/16
Kľúčový krok J: Vypracovanie Tendrovej dokumentácie
Zodpovedný: Dodávateľ – dozoruje OD/OSÚRaRP
Termín plnenia: 10/16
Kľúčový krok K: Predloţenie projektu, Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 11/16
Kľúčový krok L: Príprava súťaţných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OD/OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/16
Projekt č.25 Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra
Kľúčový krok C: Vyhlásenie súťaţe na zhotoviteľa DUR
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OD
Termín plnenia: 07/15
Kľúčový krok D: Vysúťaţený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby)
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO
Termín plnenia: 12/15
V rámci Odboru školstva mládeţe a športu je definovaných 8 projektov, pričom
k doplneniu nových kľúčových krokov implementácie došlo v prípade projektov:
Projekt č. 30. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
Kľúčový krok D: Vyhlásenie rámcovej súťaţe VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových
dokumentácií v stupni
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/15
Kľúčový krok F: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa
vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inţiniering
Zodpovedný: OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/15
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Kľúčový krok G: Vytvorenie projektovej dokumentácie
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 10/15
Kľúčový krok H: Predloţenie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/16
Kľúčový krok I: Inţiniering a získanie stavebného povolenia
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/15
Kľúčový krok J: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017
Zodpovedný: OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy
Termín plnenia: 12/15
Projekt č. 31. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9,
Bratislava
Kľúčový krok D: Vyhlásenie rámcovej súťaţe VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových
dokumentácií v stupni
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/15
Kľúčový krok F: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa
vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inţiniering
Zodpovedný: OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/15
Kľúčový krok G: Vytvorenie projektovej dokumentácie
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 10/15
Kľúčový krok H: Predloţenie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/16
Kľúčový krok I: Inţiniering a získanie stavebného povolenia
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/15
Kľúčový krok J: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017
Zodpovedný: OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy
Termín plnenia: 12/15
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Projekt č. 32. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a
prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v
rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Kľúčový krok F: Vyhlásenie rámcovej súťaţe VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových
dokumentácií v stupni
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/15
Kľúčový krok H: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa
vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inţiniering
Zodpovedný: OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/15
Kľúčový krok I: Vytvorenie projektovej dokumentácie
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 10/15
Kľúčový krok J: Predloţenie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/16
Kľúčový krok K: Inţiniering a získanie stavebného povolenia
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/15
Kľúčový krok L: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017
Zodpovedný: OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy
Termín plnenia: 12/15
Projekt č. 33. Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na
Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve
Kľúčový krok E: Vyhlásenie rámcovej súťaţe VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových
dokumentácií v stupni
Zodpovedný: OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/15
Kľúčový krok G: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa
vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inţiniering
Zodpovedný: OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP
Termín plnenia: 06/15
Kľúčový krok H: Vytvorenie projektovej dokumentácie
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 10/15
Kľúčový krok I: Predloţenie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP
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Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 01/16
Kľúčový krok J: Inţiniering a získanie stavebného povolenia
Zodpovedný: Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
Termín plnenia: 12/15
Kľúčový krok K: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017
Zodpovedný: OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy
Termín plnenia: 12/15
Projekt č. 35 Certifikát BSK - kvalitná škola
Kľúčový krok B: Analýza moţností financovania aktivity „Certifikát BSK“ z externých zdrojov
Zodpovedný: OSÚRaRP
Termín plnenia: 09/15
V prípade ostatých odborov nedošlo k pridaniu nových kľúčových krokov.

Návrhy na zrušenie projektov
Okrem zmien a doplnení Akčného plánu BSK z dôvodu objektívnych príčin došlo k návrhu na
zrušenie nasledovných projektov:
Projekt č. 7 Hodnotenie kvality sociálnych sluţieb v kompetencii BSK a monitorovanie
ich plnenia
Zodpovedný: OSV
Zdôvodnenie: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách v znení neskorších predpisov
v paragrafe 104, odseku 4 ustanovil Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby
hodnotil podmienky kvality sociálnej sluţby prostredníctvom poverených štátnych
zamestnancov. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej sluţby má teda výlučne
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Projekt č. 26 Obmedzenie tranzitu ťaţkej nákladnej dopravy
Zodpovedný: OD
Zdôvodnenie: Vzhľadom na obmedzenie tranzitu ťaţkej nákladnej dopravy ktoré priamo
vyplýva zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona 144/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(plošný zákaz pohybu vozidiel ťaţších ako 12 ton po cestách III. triedy) je poţadované
zrušenie tohto bodu z dôvodu irelevantnosti.
Projekt č.27 Zriadenie cyklotrás vo vojenskom obvode Záhorie a v Malých Karpatoch
Zodpovedný: OD
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Zdôvodnenie: Plánované cyklotrasy cez Vojenský obvod Záhorie sa nerealizovali z dôvodu,
ţe Ministerstvo obrany SR si vyčlenilo hodiny na cvičenia a streľby v danom území, a pre
občanov by jazda na bicykli bola v danom vojenskom priestore ţivotu nebezpečná.
Pôvodný návrh, aby sa dalo jazdiť na bicykli vo Vojenskom obvode Záhorie len cez víkendy,
uţ nie je z daného dôvodu reálny, preto je navrhované zrušenie tohto projektu
Technické zmeny Akčného plánu BSK
Projekt č. 60 Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu
synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície ţidovskej
kultúry sa presunul pod Odbor cestovného ruchu a kultúry.
Mení sa číslovanie projektov, pričom projekty Odboru sociálnych vecí pôvodne číslované
projekty 1 aţ 10 budú číslované ako OSV_1 aţ OSV_9, projekty Odboru komunikácie
a propagácie pôvodne číslované ako 11 aţ 17 ako OKaP_1 aţ OKaP_7, projekty Odboru
územného plánu, GIS a ţivotného prostredia pôvodne číslované ako 18 aţ 20 ako
OÚPGISaŢP_1 a OÚPGISaŢP_3, projekty Odboru zdravotníctva pôvodne číslované ako 21
aţ 23 ako OZ_1 aţ OZ_3, projekty Odboru dopravy pôvodne číslované ako 24 aţ 29 ako
OD_1 aţ OD_6, projekty Odboru školstva, mládeţe a športu pôvodne číslované ako 30 aţ
37 ako OŠMaŠ_1 aţ OŠMaŠ_8, projekty Odboru cestovného ruchu a kultúry pôvodne
číslované ako 38 aţ 47 ako OCRaK_1 aţ OCRaK_10, projekty Odboru stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov pôvodne číslované ako 48 aţ 66 ako OSÚRaRP_1 aţ
OSÚRaRP_19.
Počet projektov ostáva nezmenený, avšak hore vysvetleným prečíslovaním sme odstránili
pôvodnú chybu v číslovaní, kedy v Akčnom pláne neexistoval projekt č. 9.
Prílohy:
Príloha č. 1: Odpočet Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20142020 (ďalej len Odpočet Akčného plánu BSK) za kalendárny rok 2014
Príloha č. 2: Aktualizovaný Akčný plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20142020 (ďalej len Aktualizácia Akčného plánu BSK) pre kalendárny rok 2015.
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
„Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2014-2020“
Názov komisie
Stanovisko komisie k návrhu materiálu
Hlasovanie
Akceptované /
Zapracované /
Neakceptované Nezapracované
Mandátová komisia

-

-

-

-

Komisia na ochranu
verejného záujmu

-

-

-

-

Neakceptované

Nezapracované
vzhľadom na
pravidelné
informovanie
riaditeľa Ú BSK
o plnení AP
a kaţdoročné
informovanie
Z BSK.
o uvedených
aktivitách.

-

-

-

-

Neakceptované

Nezapracované
vzhľadom na
pravidelné

Finančná komisia

Prítomní 6
Za 5
Návrh pani Zemanovej na doplnenie uznesenia v bode B.: ukladá riaditeľovi
Proti 0
Úradu BSK, aby dohliadal na plnenie termínov a realizácie Akčného plánu.
Zdrţal sa
hlasovania 1
Nehlasoval 0

Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK schváliť
„Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
roky 2014-2020“ s doplneným uznesenia podľa návrhu Finančnej komisie.

Komisia majetku,
investícií a verejného
obstarávania

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní
materiálu
odporúča
tento
predloţiť
na
rokovanie
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predloţený
návrh.

Komisia dopravy

KD po prerokovaní materiálu hlasovala za návrh doplnenia navrhnutého
uznesenia v bode B2 pani poslankyne Zemanovej „B2 riaditeľovi úradu

Prítomní 6
Za 6
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 3
Za 3
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 11
Za 11
Proti 0

realizovať opatrenia s napĺňaním a realizovaním Akčného plánu podľa Zdrţal sa
schváleného plánu v schválených termínoch“.
hlasovania 0
Nehlasoval 0
KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predloţený
materiál a v zmysle doplnených návrhov návrhu uznesenia.

Komisia európskych
záleţitostí, regionálnej
spolupráce
a cestovného ruchu

Komisia kultúry

Komisia školstva,
mládeţe a športu

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Prítomní 6
Za 6
Proti 0
Komisia európskych záleţitostí, regionálnej spolupráce a cestovného
Zdrţal sa
ruchu odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predloţený materiál.
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Prítomní 7
Za 7
Komisia kultúry po prerokovaní predloţený materiál schvaľuje a odporúča Proti 0
Z BSK predloţený materiál prerokovať a prijať navrhované uznesenie.
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0
Komisia materiál prerokovala a:
- v súvislosti s Centrom odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ
informačných technológií na Hliníckej 1 v Bratislave ţiada riaditeľa úradu
o zabezpečenie majetkovo-právnej analýzy územia
a návrhov riešenia
prostredníctvom právneho oddelenia
- odporúča v zmysle návrhu uznesenia predloţiť na rokovanie Zastupiteľstva
BSK
Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predloţiť na
rokovanie Z BSK a schváliť s pripomienkami: v projekte č. 3, v zdôvodnení,
v prvej vete slovo „alebo“ nahradiť spojkou „a“, v projekte č. 23 odbor
zdravotníctva preformuluje kľúčové kroky A,B a preverí názov projektu
a zosúladí s uznesením Zastupiteľstva BSK k príslušnému materiálu
z 24.10.2014, v časti „stav“ uvedie „zrušiť“.

informovanie
riaditeľa Ú BSK
o plnení AP
a kaţdoročné
informovanie
Z BSK
o uvedených
aktivitách.

-

-

-

Prítomní 7
Za 7
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0

-

-

Prítomní 8
Za 8
Proti 0
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0

Akceptované

Zapracované
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Komisia dotačná
Komisia regionálneho
rozvoja, územného
plánovania a ţivotného
prostredia

-

-

Prítomní 7
Za 7
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK predloţený návrh
Proti 0
uznesenia schváliť.
Zdrţal sa
hlasovania 0
Nehlasoval 0

Komisia Samuela
Zocha
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

-

-

-

-

-

-
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