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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........ / 2015
zo dňa 24. 04. 2015
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. berie

na

vedomie

informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom
plnenia marec – apríl 2015 :
v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3/2014
66/2014
78/2014
80/2014
85/2014
88/ 2014
3/2015
18/2015

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

Uznesenie
číslo
59/2009
43/2011
41/2013
46/2013
51/2013
24/2014
25/2014
60/2014, B 1.
60/2014, B 2.
87/2014 C 2.
87/2014 C 3.
92/2014, B 1.
92/2014, B 2.
5/2015
6/2015
7/2015
10/2015 D 1.
10/2015 D 2.
14/2015
16/2015 B 2.
16/2015 B 3.
Legenda: N –
uznesenie, x/

I.
Termín

II.
Termín

III.
Termín

IV.
Termín

V.
Termín

VI.
Termín

6/2013
12/2014
12/2015
12/2012
09/2013
03/2014
9/2014
2/2015
6/2015
12/2013
12/2014
12/2015
6/2015
11/2013
9/2014
2/2015
6/2015
11/2014
4/2015
11/2014
4/2015
4/2015
6/2015x/
6/2015
9/2015
každé Z BSK v r.
2015
4/2015
6/2015
do 31.03.2016
do 31.03.2016
do 31.03.2016
12/2015
12/2015
6/2015
30.06.2015
1.polrok 2015
nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené
Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)

B.

schvaľuje

zmenu termínu plnenia prijatého uznesenia nasledovne:
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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

1.) uznesenie č. 60/2014 v bode B 1. z termínu plnenia 4/2015 na termín plnenia
6/2015

C.

ruší

uznesenie nasledovne:
1.) uznesenie č. 65/2014
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. časť – splnené uznesenia Z BSK
Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja, voľba ich predsedov a členov
Uznesenie č. 3/2014 zo 14.01.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: organizačné odd. KP
PLNENIE k bodu C:

Plnenie uznesenia č. 3/2014 v bode C je splnené. Komisie Zastupiteľstva BSK majú
zabezpečené podmienky pre svoju činnosť. Prostredníctvom tajomníkov komisií
prebieha komunikácia s predsedami jednotlivých komisií Z BSK. Materiály na
rokovanie komisií sú poskytované členom komisií v stanovených termínoch podľa
schváleného harmonogramu prípravy a zberu materiálov na zasadnutia
Zastupiteľstva BSK.
Plnenie uznesenia: splnené
__________________________________________________________________________

Informácia o plavárňach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja
Uznesenie č. 66/2014 z 03.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: Odbor IČSMaVO
PLNENIE k bodu B 2.:

Projektové zámery na rekonštrukcie bazénov na SPŠ stavebnej a geodetickej,
Drieňova 35, Bratislava a SOŠ hotelových služieb, Na pántoch 9, Bratislava, sú
pripravené. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber spracovateľa
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bazéna na SPŠ stavebnej a geodetickej
na Drieňovej ulici ktorý má byť rekonštruovaný v roku 2015. Pripravuje sa verejné
obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
bazéna na SOŠ hotelových služieb Na pántoch rekonštrukcia ktorého je plánovaná
na roky 2016 a 2017.
Plnenie uznesenia: splnené
__________________________________________________________________________

Návrh na prenájom nehnuteľnosti bývalého Gymnázia Haanova 28, 851 04
Bratislava, vo vlastníctve BSK
Uznesenie č. 78/2014 zo 24.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: oddelenie právne
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PLNENIE k bodu B 1.:

OVS bola zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke od 6.11.2014 a
zverejnená v denníku pravda od 10 – 16.11.2014 a v denníku Hospodárske noviny
od 10 - 18.11.2014.
Plnenie uznesenia: splnené
PLNENIE k bodu B 2.:

Materiál „Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti bývalého Gymnázia Haanova
28, 851 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK“ bol predložený a schválený na rokovaní
Zastupiteľstva BSK dňa 20.02.2015.
Plnenie uznesenia: splnené

___________________________________________________________________
Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Dotácia na
poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014
Uznesenie č. 80/2014 zo 24.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: oddelenie právne
PLNENIE k bodu B:

Riaditeľ úradu ustanovil pracovnú skupinu vo veci poskytovania ÚPS v Nemocnici
Malacky, prebehli rokovania pracovnej skupiny, na rokovanie Z BSK dňa 24.4.2015
je predložený materiál „Návrh systémového riešenia pre poskytovanie Ústavnej
pohotovostnej služby pre región Záhorie“.
Plnenie uznesenia: splnené

Informácia o účasti zástupcov BSK na zasadnutiach Rady škôl k 31.10.2014
Uznesenie č. 85/2014 z 31.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor školstva, mládeže a športu
PLNENIE k bodu B:

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.
Po doručení všetkých termínov odbor školstva, mládeže a športu vytvoril
harmonogram zasadnutí rád škôl, rady školského zariadenia a komisií Z BSK.
V harmonograme sú farebne vyznačené u jednotlivých delegovaných zástupcov BSK
do rád škôl a rady školského zariadenia termíny, ktoré sa prekrývajú so zasadnutiami
komisií, resp. termínom inej rady školy. Pri nahlasovaní termínov niektoré prekrytia
boli odstránené. Komisia školstva, športu a mládeže na svojom zasadnutí dňa
23.3.2015 pri prerokovávaní Informácie o účasti poslancov na zasadnutiach
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Komisií Bratislavského
samosprávneho kraja za II. polrok 2014 súčasne rokovala aj o účastiach
delegovaných zástupcov BSK na zasadnutiach rád škôl a školských zariadení.
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Vzhľadom k tomu, že sa niektoré zasadnutia aj naďalej prekrývajú, komisia žiada
predložiť na najbližšie rokovanie komisie spracovaný harmonogram zasadnutí rád
škôl a školských zariadení na rok 2015, súčasne s uvedením účasti delegovaných
zástupcov na jednotlivých zasadnutiach.
Plnenie uznesenia: splnené
__________________________________________________________________________

Návrh na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave,
súpisné č. 1658, vo vlastníctve BSK, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov
a priľahlého pozemku
Uznesenie č. 88/2014 z 12.12.2014 Z BSK
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ : Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Plnenie k bodu B:
Zmluva o nájme objektu na Kľukatej ulici medzi BSK a OZ DOMOV- DÚHA
podpísaná štatutárom BSK dňa 30.3.2015
Plnenie uznesenia: splnené

___________________________________________________________________
Návrh prihlásenia sa Bratislavského samosprávneho kraja k akcii Vlajka pre
Tibet 10. marca 2015
Uznesenie č. 3/2015 zo 20.02.2015
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: organizačné odd. KP
PLNENIE k bodu B:

Vlajka Tibetu bola dňa 10.03.2015 v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. vyvesená pred
budovou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
Plnenie uznesenia: splnené
__________________________________________________________________________

Návrh na zorganizovanie odbornej verejnej konferencie k zámeru Vlády SR
realizovať výstavbu novej nemocnice v Bratislave
Uznesenie č. 18/2015 zo 20.02.2015
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: odbor zdravotníctva
PLNENIE:

Dňa 29.4.2015 sa uskutoční odborná verejná konferencia. Všetci poslanci
zastupiteľstva budú pozvaní.
Plnenie uznesenia: splnené
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II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK
Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013

pôsobnosti

Uznesenie č. 24/2014 zo 20.03.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry
PLNENIE k bodu B:

Uznesenie sa plní priebežne, „Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015 - 2020“ bude
vypracovaná do 30.4.2015.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené
__________________________________________________________________________

Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu
Bratislava/Bratislava Region Turism za rok 2013
Uznesenie č. 25/2014 zo 20.03.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry
PLNENIE k bodu B:

Oddelenie CR predložilo na schválenie žiadosť o súhlas so zahájením procesu VO k
vypracovaniu Stratégiu rozvoja cestovného ruchu na roky 2015 -2020 dňa 30.6.2014
v súlade aj s Uznesením č. 10/2014 zo dňa 21.02.2014, ktorým bol schválený akčný
plán PHSR BSK a v bode č. 40 obstaranie Stratégie.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené
__________________________________________________________________________

Schválenie doplnenia Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu PHSR
BSK na roky 2014-2020 o projekt č. 66 s názvom „Stratégia znižovania
energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“
Uznesenie č. 60/2014 z 03.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: Odbor IČSMaVO
PLNENIE k bodu B1:

V rámci vykonaného elektronického prieskumu trhu bol vybraný úspešný uchádzač,
ktorý v súčasnosti pracuje na vyhotovení „Stratégie znižovania energetickej
náročnosti budov vo vlastníctve BSK“.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia 6/2015
__________________________________________________________________________
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Návrh Východiská pre spracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu
v Bratislavskom kraji pre roky 2015-2020
Uznesenie č. 92/2014 zo 12.12.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry
PLNENIE k bodu B 1.:

V súlade so schváleným materiálom oddelenie CR predložilo dňa 23.12.2014
riaditeľovi úradu BSK na schválenie zahájenie procesu VO k obstaraniu podkladov
na spracovanie dokumentu. Dňa 19.3.2015 bola expedovaná objednávka
úspešnému dodávateľovi prieskumu. Oddelenie CR pracuje na materiáli „Stratégia
rozvoja cestovného ruchu na roky 2015 -2020“, doteraz vykonané:
- prieskum do databázy investičných príležitostí – nehnuteľností ponúkaných na
predaj /prenájom v cestovnom ruchu obcí a miest BSK, oslovením všetkých obcí
BSKa MČ Bratislavy
- vyhodnotenie ponúk k realizácii značenia kultúrnych a turistických cieľov na území
BSK dopravnými tabuľami
- komunikácia so zástupcami obcí a miest z hľadiska definovania ich priorít pri
rozvoji CR v BSK
- vykonáva terénny prieskum lokalít CR v súvislosti so spracovaním Koncepcie
rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom CR a podkladmi pre
dokument Stratégia rozvoja CR BSK
- realizovalo stretnutie s predsedom MVC, ktorý zastupuje záujmy vinohradníkov
- spracovala podklady k založeniu oocr Malé Karpaty
- oddelenie pracuje na popise predmetu zákazky Metodika pre „Analýzu počtu a
štruktúry domácich a zahraničných návštevníkov a turistov Bratislavského kraja“.
Plnenie uznesenia: priebežne plnené
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III. – zrušené uznesenie Z BSK
Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom
koeficientu pre deľbu tržieb medzi zóny 100 a 101

kraji

zmena

Uznesením č. 65/2014 z 03.10.2014
Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK
Plniteľ úlohy: Útvar riaditeľa Úradu BSK

Plnenie k bodu B:
Uznesenie č. 65 / 2014 v časti A2. zo dňa 03. 10. 2014 obsahuje podmienku,
že ak materiál v zmysle bodu A1 tohto uznesenia nebude v rovnakom znení
schválený Zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky najneskôr do 90 dní od
schválenia tohto uznesenia, stráca toto uznesenie platnosť.
Tento materiál bol schválený Zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy
uznesením č. 1687/2014 zo dňa 25. 09. 2014, avšak doteraz nebol schválený
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Preto v zmysle podmienky z Uznesenia č. 65 / 2014 v časti A2. zo dňa 03. 10.
2014 toto uznesenie stratilo platnosť a nie je potrebné zapracovať finančné dopady
vyplývajúce z tohto materiálu do rozpočtu na nasledovné roky.
Plnenie uznesenia: stratilo platnosť
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