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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2015
zo dňa 24. 04. 2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja zo dňa 20.2.2015

Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk
IČO 36063606, Tel.: 02/48264151, fax:02/48264397

INFORMÁCIA O VYBAVENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZO DŇA 20.2.2015

1. Interpelácia poslankyne Ing. Zuzany Schwartzovej
Interpelovaný bol:
MUDr. Potičný Valerián, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
On-line maturity
Text interpelácie:
Žiadam o informáciu, či Ministerstvo školstva SR pripravuje k projektu on-line maturít finančnú dotáciu
pre gymnáziá a stredné školy na Slovensku na počítačové vybavenie alebo pripojenie počítačov do
siete.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 1 – List zo dňa 18.03.2015 s prílohou - listom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (Sekcia regionálneho školstva) zo dňa 2.3.2015

2. Interpelácia poslankyne Ing. Zuzany Schwartzovej
Interpelovaný bol:
MUDr. Potičný Valerián, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
Počítač. programy škôl
Text interpelácie:
Žiadam o informáciu, či sa pripravuje legislatívna zmena na možnosť zaobstarania počítačových
programov pre školy, ktoré počítače získali darom od sponzorov.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 2 – List zo dňa 18.03.2015 s prílohou - listom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (Sekcia regionálneho školstva) zo dňa 2.3.2015

3. Interpelácia poslankyne RNDr. Anna Zemanová
Interpelovaný bol:
Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
Predmet interpelácie:
Konanie orgánov 1. župnej a.s. vo veci nezákonného konania bývalých štatutárnych zástupcov p.
Flašíkovej-Beňovej a p. Fedorkoviča
Text interpelácie:
Aké kroky a s akým výsledkom boli vykonané v súvislosti s návrhom na môj podnet preskúmať
možnosti vrátiť do rozpočtu BSK 150 000€ od bývalých konateľov 1. župnej a.s. p. Flašíkovej-Beňovej
a p. Fedorkoviča z dôvodu, že výdavky boli vynaložené na usporiadanie právnych vzťahov, ktoré
vznikli ich nezákonným a nehospodárnym konaním v spoločnosti.
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Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 3 – List zo dňa 18.03.2015 s prílohou – listom s názvom Písomná interpelácia poslanca
zastupiteľstva BSK - odpoveď

4. Interpelácia poslanca Mgr. Richarda Červienku
Interpelovaný bol:
Ing. Pavol Frešo, predseda BSK
Predmet interpelácie:
Informovanie verejnosti o likvidácii spoločnosti 1. Župná, a.s.
Text interpelácie:
Akým spôsobom chcete informovať občanov BSK o likvidácii spoločnosti 1.župná, a.s. ? Je veľmi
žiaduce, aby bola verejnosť informovaná o projekte BSK, ktorý nevyšiel a stál župu vyše milióna eur.
Vhodným spôsobom je vítané informovať verejnosť o genéze spoločnosti, vízii, pôsobení a jej zániku
v tlačenej forme, na web stránke kraja a podobne.
Ak vzniklo počas pôsobenia 1. župnej k neefektívnemu nehospodárnemu nakladaniu s finančnými
prostriedkami kraja, je potrebné konať.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 4 – List zo dňa 18.03.2015 s prílohou

5. Interpelácia poslanca Mgr. Richarda Červienku
Interpelovaný bol:
Ing. Martin Berta, CSc., podpredseda BSK
Predmet interpelácie:
Uzávera mosta medzi obcami Zálesie a Malinovo
Text interpelácie:
Most medzi obcami Zálesie a Malinovo je už dlhšiu domu uzavretý. Má na ňom prebehnúť
rekonštrukcia. Nakoľko sa s rekonštrukciou mešká komplikuje to už i tak prehustenú dopravu z a do
hlavného mesta i medzi obcami samozrejme. Starosta obce Zálesie a starostka obce Malinovo ma
preto vyzvali na prehodnotenie uzávery tohto mosta zo strany BSK. Po stretnutí so statikom
starostovia dospeli k záveru, že most by mohol byť otvorený do času reálnej rekonštrukcie.
Navrhujem spoločné stretnutie v tejto veci so mnou, starostami oboch obcí a podpredsedom BSK pre
dopravu a riaditeľom odboru dopravy. Termín spoločného stretnutia čím skôr.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 5 – List zo dňa 18.03.2015 s prílohou – tlačová správa
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