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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2015
zo dňa 11. 12. 2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja zo dňa 28.10.2015
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INFORMÁCIA O VYBAVENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
ZO DŇA 28.10.2015

1. Interpelácia poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej
Interpelovaný bol:
MUDr. Valerián Potičný, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
1. Stav ţiadosti strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4
2. Stav VO na predmetnú ţiadosť
Text interpelácie:
1. Prosím Vás o zaslanie informácie k vybaveniu ţiadosti zaslanej 14.11.2014 a opäť
9.5.2015 k dokončeniu „Skateparku“ SOŠ technickej na Vranovskej 4, Bratislava
2. Kedy bude (cca) ukončené VO na predmet ţiadosti
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 1 – List zo dňa 23.11.2015

2. Interpelácia poslanca Mgr. Juraja Lauka, PhD.
Interpelovaný bol:
MUDr. Valerián Potičný, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
Havarijný stav a informácia o priebehu výberového konania – verejného obstarávania vo veci
sanácie na SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
Text interpelácie:
Prosím o informáciu o stave a riešení havarijného stavu na SOŠ polygrafickej a o informáciu
ohľadom verejného obstarávania, ktoré by malo v tejto veci byť vyhlásené
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 2 – List zo dňa 23.11.2015

3. Interpelácia poslanca Ing. Vladimíra Slobodu
Interpelovaný bol:
MUDr. Valerián Potičný, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
Uplatňovanie inflačnej doloţky v nájomných zmluvách
Text interpelácie:
Ţiadam o informáciu, v ktorých nájomných zmluvách (aktívnych), kde BSK vystupuje ako
prenajímateľ, je obsahom zmluvy aj ustanovenie o navýšení nájomného o mieru inflácie,
vrátane uvedenia, či a kedy bol nájomca informovaný o zvýšení nájmu z dôvodu zohľadnenia
inflácie a vrátane uvedenia či a kedy bolo nájomcom nájomné zvýšené.
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Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 3 – List zo dňa 23.11.2015

4. Interpelácia poslanca Ing. Jána Karmana
Interpelovaný bol:
MUDr. Valerián Potičný, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
Stav vybavenia ţiadosti SOŠ gastronómie a hotelových sluţieb, Farského 9 o rekonštrukciu
výučbovej miestnosti – kuchyne praktického vyučovania
Text interpelácie:
Váţený pán riaditeľ, interpelujem Vás vo veci SOŠ (strednej odbornej školy gastronómie
a hotelových sluţieb) v Petrţalke. Dozvedel som sa, ţe daná škola má na úrade BSK uţ viac
ako 12 mesiacov ţiadosť o rekonštrukciu výučbovej miestnosti – kuchyne praktického
vyučovania. Ţiadam Vás týmto o informáciu v akom stave je táto ţiadosť. Kedy bola ţiadosť
o rekonštrukciu prijatá na Úrad BSK? Kedy a ktoré oddelenie sa začalo touto ţiadosťou
zaoberať? Bolo začaté verejné obstarávanie? Ak áno, prosím o informáciu kedy bolo začaté,
kedy ukončené a kto je jeho víťazom. Kedy sa začne rekonštrukcia výučbovej miestnosti?
Ţiadam uviesť presné termíny na kaţdú z otázok.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 4 – List zo dňa 24.11.2015

5. Interpelácia poslanca Ing. Jána Karmana
Interpelovaný bol:
MUDr. Valerián Potičný, MPH, riaditeľ Úradu BSK
Predmet interpelácie:
Stav ţiadostí všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré do dnešného dňa neboli
vybavené
Text interpelácie:
Váţený pán riaditeľ, ţiadam Vás o informácie ohľadne poţiadaviek všetkých našich škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na opravy, rekonštrukcie priestorov škôl. Ţiadam
poskytnúť prehľadnú tabuľku s uvedením kedy ţiadosti prišli, ktorému oddeleniu boli ţiadosti
pridelené s uvedením dátumu a informácie, čo sa v danej veci vykonalo a aké ďalšie kroky
sa plánujú vykonať, s uvedením termínov jednotlivých krokov, ktoré budú smerovať
k vyriešeniu poţiadaviek škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Vybavenie interpelácie:
Príloha č. 5 – List zo dňa 24.11.2015
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Príloha č. 1

MUDr. Valerián Potičný, MPH.
MUDr.
Valerián
riaditeľ Úradu
BSK Potičný, MPH.
riaditeľ Úradu BSK

Vážená pani
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
poslankyňa Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
Švabinského 17
851 01 Bratislava

Naša zn.
06608/2015/ORG

Vaša zn.

Vybavuje
Mgr. Jana Vaculová

Telefón
02/48264 532

Dátum
23.11.2015

Vec: Odpoveď na interpeláciu
Vážená pani poslankyňa,
v zmysle Vašej interpelácie zo dňa 28.10.2015 Vám v prílohe posielam odpoveď na
interpeláciu vo veci informácie k vybaveniu žiadosti SOŠ Technickej k dokončeniu
„Skateparku“ na Vranovskej 4, Bratislava a predpokladaného termínu ukončenia verejného
obstarávania na predmet žiadosti.

S úctou

MUDr. Valerián Potičný, MPH., v. r.
riaditeľ Úradu BSK

Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk, IČO 36063606
Tel.: 02/48264111
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Príloha č. 3

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

SPRIEVODNÝ LIST – INTERNÁ POŠTA
Určené pre:
Oddelenie:

MUDr. Valerián Potičný, MPH
Riaditeľ úradu

Vec: Interpelácia p. poslankyne Pätoprstej – odpoveď - Skatepark

Váţený pán riaditeľ,
k interpelácii pani poslankyne Pätoprstej, podanej dňa 28.10.2015 na zasadnutí
Zastupiteľstva BSK vo veci informácie k vybaveniu ţiadosti SOŠ Technickej k dokončeniu
„Skateparku“ na Vranovskej 4, Bratislava a predpokladaného termínu ukončenia verejného
obstarávania na predmet ţiadosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:
1. Stav ţiadosti SOŠT Vranovská 4
Po kompletizácii a spracovaní podkladov bola dokumentácia postúpená na vykonanie
verejného obstarávania v októbri 2015.
2. Stav verejného obstarávania na predmetnú ţiadosť
Verejné obstarávanie bude uskutočnené v priebehu mesiaca november 2015, výsledok
verejného obstarávania predpokladáme do konca decembra 2015.
S pozdravom

Bratislava, 26.11.2015

Mgr. Ing. Ján Keselý, v. r.
Riaditeľ OIČSMaVO
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Príloha č. 2

MUDr. Valerián Potičný, MPH.
riaditeľ Úradu BSK
Vážený pán
Mgr. Juraj Lauko, PhD.
poslanec Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
Pri mlyne 56
831 07 Bratislava

Naša zn.
06607/2015/ORG
23.11.2015

Vaša zn.

Vybavuje
Mgr. Jana Vaculová

Telefón
02/48264 532

Dátum

Vec: Odpoveď na interpeláciu
Vážený pán poslanec,
v zmysle Vašej interpelácie zo dňa 28.10.2015 Vám posielam v prílohe odpoveď na
interpeláciu vo veci havarijného stavu a informácie o priebehu výberového konania
verejného obstarávania vo veci sanácie na SOŠ Polygrafická, Račianska 130, Bratislava.

S úctou

MUDr. Valerián Potičný, MPH., v. r.
riaditeľ Úradu BSK

Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk, IČO 36063606
Tel.: 02/48264200, fax: 02/48264284
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Príloha č. 2

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

SPRIEVODNÝ LIST – INTERNÁ POŠTA
Určené pre:
Oddelenie:

MUDr. Valerián Potičný, MPH
Riaditeľ úradu

Vec: Interpelácia p. poslanca Lauka – odpoveď – hav. stav SOŠ Polygrafická

Váţený pán riaditeľ,
k interpelácii pána poslanca Lauka, podanej dňa 28.10.2015 na zasadnutí Zastupiteľstva BSK vo veci
havarijného stavu a informácie o priebehu výberového konania – verejného obstarávania vo veci
sanácie na SOŠ Polygrafická, Račianska 130, Bratislava Vám zasielam nasledujúce stanovisko:
Havarijný stav na SOŠ Polygrafická zahŕňa viacero jednotlivých porúch, nahlásených postupne v
priebehu roka 2015, ktoré majú charakter rekonštrukčných prác, a nie beţných opráv. Zákon
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní neumoţňuje v danom prípade jednotlivo obstarávať
odstránenie nahlásených porúch, pretoţe by týmto postupom prišlo k deleniu zákazky. V zmysle
ustanovení zákona je potrebné vykonať verejné obstarávanie vo forme jednej súťaţe, podlimitnej
zákazky na uskutočnenie stavebných prác.
V súčasnosti prebieha príprava vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.
S pozdravom

Bratislava, 26.11.2015

Mgr. Ing. Ján Keselý, v. r.
Riaditeľ OIČSMaVO
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Príloha č. 3

MUDr. Valerián Potičný, MPH
riaditeľ Úradu BSK
Vážený pán
Ing. Vladimír Sloboda
Poslanec Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
Vietnamská 42
821 04 Bratislava

Naša zn.

Vaša zn.

06506/2015/ORG

Vybavuje

Telefón

Mgr. Jana Vaculová

02/48264 532

Dátum
23.11.2015

Vec
Interpelácia – odpoveď
Vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie zo dňa 28.10.2015 Vám v prílohe posielam odpoveď na
interpeláciu vo veci nájomných zmlúv, kde Bratislavský samosprávny kraj vystupuje ako
prenajímateľ a kde je uplatnený inflačný mechanizmus.

S pozdravom

MUDr. Valerián Potičný, MPH, v. r.
riaditeľ Úradu BSK

Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk, IČO 36063606
Tel.: 02/48264200, fax: 02/48264284

9

Príloha č. 3

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Útvar riaditeľa úradu

SPRIEVODNÝ LIST – INTERNÁ POŠTA
Určené pre:
Oddelenie:

MUDr. Valerián Potičný, MPH
riaditeľ

Vec: Usporiadanie právnych vzťahov

Váţený pán riaditeľ,
na základe interpelácie poslanca BSK Ing. Vladimíra Slobodu zo dňa 28.10.2015 Vám zasielame
nasledovné vyjadrenie:
V prílohe uvádzame zoznam nájomných zmlúv, kde Bratislavský samosprávny kraj vystupuje ako
prenajímateľ a kde je uplatnený inflačný mechanizmus. Všetky uvedené zmluvy sú priebeţne
vyhodnocované a tam, kde to okolnosti zmluvného vzťahu dovoľujú, sa dohodnutý inflačný
mechanizmus uplatňuje.
Kaţdý zo zmluvných vzťahov má svoje osobitosti, napr. reciprocita za neuplatnenie sankcií zo strany
nájomcu, zlý technický stav prenajímaných nehnuteľností, v ktorých prípadoch by striktné uplatnenie
práva na úpravu nájomného viedlo zo strany nájomcu k ukončeniu zmluvného vzťahu.
S pozdravom

Bratislava, 24.11.2015

JUDr. Matúš Šaray, v. r.
vedúci právneho oddelenia
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Príloha č. 3
NÁJOM - ROK 2015
inflácia (ánonie)

inflácia

11 199,46 € 1.9.2006-31.8.2015

áno

má právo

7 277,17 € 1.1.2006-neurčito

áno

má právo

6 252,37 € 1.1.2006-neurčito

áno

má právo

14 205,00 € 1.12.2014-31.3.2016

áno

má právo,
do
31.3.2016

100,00 € 1.10.2009-30.9.2019

áno

automaticky

8 000,00 € 1.4.2009-31.3.2039

áno

automaticky

prenájom budovy súp.č. 1805+pozemky HESTIA, n.o.,
Čachtická 17, BA
k.ú. Dúbravaka - Bošániho 2

4 002,00 € 1.8.2009-31.7.2039

áno

má právo

OZ Šanca pre
prenájom budovy súp.č. 1944+pozemky
nechcených,
- k.ú. Dúbravka-Fedákova 5
Jadranská 34, BA

10 500,00 € 1.9.2009-31.8.2029

áno

má právo

32 642,90 € 8.11.2005-31.8.2015

áno

od roku
2017

č. zmluvy

predmet zmluvy

nájomca

2006/273/ZVZP

nájom nebytového priestoru miestnosti, šatne, sklady v areáli St.Ivánska cesta 1/A

EURONA, a.s.,
Ružová dolina 17, BA

2005/421/ZVZP

prenájom nebytového priestoru - dielne
a voľná plocha - St.Iv.cesta 1/A

Autoservis A.S.M.,
s.r.o., St.Iv.cesta 1/A,
BA

2005/545/ZVZP

prenájom nebytového priestoru - dielne, AZ KOVO, s.r.o.,
Galvaniho 14, BA
šatne, voľné plochy - St.Iv.cesta 1/A

2006/762/ZVZP

prenájom nebytového priestoru budova St. Vajnorská 14

SOMO, s.r.o.,
Pod brehmi 4, BA

2009/256/SEM

prenájom pozemku parc.č.4778/19 Dopravná 51

UNINOVA HOSTEL,
s.r.o., Tematínska 10,
BA

2009/256/SEM

UNINOVA HOSTEL,
prenájom nehnuteľností - budovy súp.č.
s.r.o., Tematínska 10,
3079 + pozemky
BA

2009/469/SEM

2009/526/VNP

2005/381/PRA

2005/378/PRA

2005/380/PRA

prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č.257 k.ú. Petrţalka - budova
polikliniky Záporoţská
prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č.3289 k.ú. Petrţalka - budova
polikliniky Fedinova
prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č.1656 k.ú. Petrţalka - budova
polikliniky Rovniankova 1

Družstvo lekárov
Záporožská,
Záporožská 12, BA

ročný nájom

platnosť zmluvy

ZS Fedinova, s.r.o.,
Fedinova 9, BA

64 915,53 € 1.9.2005-31.8.2015

áno

od roku
2017

Družstvo lekárov
Zrkadlový háj,
Rovniankova 1, BA

38 087,04 € 1.9.2005-31.8.2015

áno

od roku
2017
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Príloha č. 3
2009/257/SEM

2009/277/VNP

2006/71/PRA

prenájom nehnuteľnosti budovy súp.č.
2975 k.ú. Petrţalka - budova polikliniky
Strečnianska 13
prenájom nebytového priestoru budova Jankolova 6 - miestnosť o
výmere 245,53 m2 (poskytovanie
starostlivosti v odbore FBRL a
oftalmológie)
prenájom nehnuteľnosti - areál NsP
Malacky

Družstvo lekárovStrečnianska,
Strečnianska 13, BA

34 000,00 € 1.4.2009-31.3.2039

áno

automaticky

REOCENTRUM,
.s.r.o., Jankolova 6,
BA

5 705,07 € 1.4.2009-neurčito

áno

má právo

Nemocničná, a.s.,
1.mája č.41, Pezinok

1.5.2014-31.12.2035

áno

má právo

2009/226/EKO

prenájom nehnuteľností (strediská RC)
a hnuteľných vecí pre RC BA

Regionálne cesty,
a.s., Čučoriedkova 6,
BA

180 000,00 € 1.1.2009-31.12.2018

áno

má právo

2009/228/SEM

prenájom 0,5 m2 plochy v budove
Úradu BSK - kávový automat

Alois Dallmayer
Automaten-Service,
s.r.o. Prístavná 10,
BA

100,00 € 1.4.2009-neurčito

áno

má právo

2012/587/DOP

prenájom - Obec Čataj

Obec Čataj

áno

má právo

5 rokov od právoplatnosti
1,00 € rozhodnutia o kolaudácii
stavby
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Príloha č. 4

MUDr. Valerián Potičný, MPH.
riaditeľ Úradu BSK
Vážený pán
Ing. Ján Karman
poslanec Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
Andrusova 5
851 01 Bratislava
Naša zn.
06612/2015/ORG

Vaša zn.

Vybavuje
Mgr. Jana Vaculová

Telefón
02/48264 532

Dátum
24.11.2015

Vážený pán poslanec,
v zmysle Vašej interpelácie zo dňa 28.10.2015 Vám v prílohe posielam odpoveď k téme
„Stav vybavenia žiadosti SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 – rekonštrukcia
výučbovej miestnosti – kuchyne praktického vyučovania“.

MUDr. Valerián Potičný, MPH, v. r.
riaditeľ Úradu BSK

Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk, IČO 36063606
Tel.: 02/48264200, fax: 02/48264284
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Príloha č. 4

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

SPRIEVODNÝ LIST – INTERNÁ POŠTA
Určené pre:
Oddelenie:

MUDr. Valerián Potičný, MPH
Riaditeľ úradu

Vec: Interpelácia p. poslanca Ing. Jána Karmana – odpoveď – Školiace centrum gastronómie –
cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava
Vážený pán riaditeľ,
žiadosť o rekonštrukciu priestoru pre Školiace centrum gastronómie – cvičná kuchyňa na SOŠ
gastronómie a hotelových služieb na Farského ul. č.9 v Bratislave bola doručená na Úrad BSK
19.09.2014. V rámci plánu realizácie investičných činností bol tento projekt zaradený na štvrtý
štvrťrok roku 2015.
Dňa 14.10.2015 bola na investičné oddelenie doručená nová kompletná projektová
dokumentácia vrátane rozpočtov od SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava, ktorá bola dňa 16.10.2015
postúpená na Ústav stavebnej ekonomiky ( ÚSE ) – znaleckú a expertíznu organizáciu ku kontrole a
schváleniu. Dňa 21.10.2015 sme obdržali od ÚSE kladné stanovisko, že projektová dokumentácia je
dostatočne zrejmá a realizácia stavby je možná bez rizík.
Vzhľadom na doplňujúce požiadavky k projektu od pána riaditeľa školy o ďalšie stavebné
úpravy priestorov cvičnej kuchyne, bol projekt postúpený na oddelenie verejného obstarávania
a nákupu k výberu dodávateľa stavby.
Realizácia rekonštrukcie priestoru Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa bude
nasledovať po vysúťažení dodávateľa rekonštrukcie.

V Bratislave, dňa 26.11.2015

Mgr. Ing. Ján Keselý, v. r.
riaditeľ OIČSMaVO
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Príloha č. 5

MUDr. Valerián Potičný, MPH.
riaditeľ Úradu BSK
Vážený pán
Ing. Ján Karman
poslanec Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
Andrusova 5
851 01 Bratislava
Naša zn.
06618/2015/ORG

Vaša zn.

Vybavuje
Mgr. Jana Vaculová

Telefón
02/48264 532

Dátum
24.11.2015

Vážený pán poslanec,
na základe
veci aktuálnych

Vašej interpelácie zo dňa 28.10. 2015 Vám posielam v prílohe odpoveď vo

požiadaviek

škôl

v zriaďovateľskej

pôsobnosti

BSK

týkajúcich

sa

opráv

a rekonštrukcií k 2.11.2015.
S pozdravom

MUDr. Valerián Potičný, MPH, v. r.
riaditeľ Úradu BSK

Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, www.bratislavskykraj.sk, IČO 36063606
Tel.: 02/48264200, fax: 02/48264284
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Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

SPRIEVODNÝ LIST – INTERNÁ POŠTA
Určené pre:
Oddelenie:

MUDr. Valerián Potičný, MPH
riaditeľ úradu

Vec: Interpelácia p. poslanca Ing. Jána Karmana – odpoveď – informácia o aktuálnych
požiadavkách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK týkajúcich sa opráv a rekonštrukcií

Vážený pán riaditeľ,
v prílohe Vám zasielam prehľadnú tabuľku aktuálnych požiadaviek škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK týkajúcich sa opráv a rekonštrukcií.
Jednotlivé požiadavky po schválení Úradom BSK sa priebežne realizujú podľa finančných
možností schváleného rozpočtu BSK.
S pozdravom
V Bratislave, dňa 26.11.2015

Mgr. Ing. Ján Keselý, v. r.
riaditeľ OIČSMaVO
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Požiadavky škôl tykajúcich sa opráv a rekonštrukcii doposiaľ nevybavených.
Por.
č.

Názov zariadenia

Dátum

OIČ

Predmet

9.9.2015

OIČ

dokončenie výmeny okien

19.11.2014

OIČ

rekonštrukcia azbestovej pergoly

4.6.2015

OIČ

PD na opravu oporného múru

1

PASA Bullova, BA

2

GymnáziumMalacky

3

Jazyková škola Palisády, BA

4

Gymnázium Einsteinova, BA

21.8.2015

OIČ

oprava fasád a odstránenie
zavĺhania

5

Jazyková škola na Vazovovej
ul., BA

23.9.2015

OIČ

oprava splaškovej kanalizácii

Gymnázium Einsteinova, BA 16.10.2015

OIČ

žiadosť na výmenu osvetlenia

Škola úžitkového
výtvarníctva, BA

29.9.2015

OIČ

žiadosť na schválenie nákupu
vozidla

8

SOŠ polygrafická, BA

19.11.2014

OIČ

9

SOŠ automobilová J.Jonáša,
BA

10.9.2015

OIČ

6

7

Aktuálný stav
obhliadka školy, udelenie technického súhlasu,
požiadanie školy o externú pomoc na VO,
zameranie, vytvorenie výkazu výmer, odoslané
na ÚSE, vytvorenie PHZ
prebiehajú rekonštrukčné práce
vypracovaný formulár pre VO poslaný na ÚSE
na kontrolu a vytvorenie PHZ
obhliadka školy, udelenie technického súhlasu,
požiadanie školy o externú pomoc na VO,
odoslané na ÚSE, vytvorenie PHZ
obhliadka školy, zameranie a vytvorenie výkazu
výmer, udelenie technického súhlasu,
obhliadka školy, vyžiadanie si ďalších
podkladov

Plán ďalších krokov
po PHZ napísať požiadavku-formulár pre
VO, odsúhlasenie podkladov, vykonanie VO

po vytvorení PHZ na projektovú
dokumentáciu pôjdu podklady na VO
po vytvorení PHZ na projektovú
dokumentáciu pôjdu podklady na VO
škola si môže vykonať VO, alebo požiadať o
externú pomoc na VO,
ak bude osvelenie nevyhovujúce bude
nasledovať technický súhlas na výmenu,
vytvorenie výkazu výmer s rozpočtom,
príprava podkladov pre VO, uskutočnenie
VO, potom realizácia
škola si uskutoční VO, potom bude
poskytnutý finančný transfer

komunikácia so školou na upresnení
špecifikácie vozidla, udelenie súhlasného
stanoviska na uskutočnenie VO
oprava sociálnych zariadení chlapci, všetky žiadosti na opravy boli vrátené
po odsúhlasení formuláru VO prebehne
oprava sociálnych zariadení
spoločnosťou Vission, ktorá vykonávala VO ako odovzdanie podkladov a začne proces VO
dievčatá, oprava sociálnyh zariadení nevybavené, znovu sa museli skompletizovať
v dvojbunkách internátu, oprava
všetky podklady, vypracovanie formuláru VO,
kúrenia v jedálni, oprava podhľadu v odoslanie na odd. VO
kuchyni, výmena požiarných dverí a
núdzového osvetlenia, oprava
sociálnych zariadení v internáte,
oprava sociálnych zariadení v
internáte
vypracovanie formuláru VO, formulár odoslaný po vytvorení PHZ na projektovú
žiadosť o zabezpečenie PD na
na ÚSE na vytvorenie PHZ
dokumentáciu pôjdu podklady na VO
zateplenie
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10

Gymnázium Malacky

21.9.2015

OIČ

SOŠ polygrafická, BA

3.11.2015

OIČ

žiadosť o zabezpečenie PD na
zateplenie
žiadosť na opravu strešnej krytiny
nad VN trafostanicou

vypracovanie formuláru VO, formulár odoslaný po vytvorení PHZ na projektovú
na ÚSE na vytvorenie PHZ
dokumentáciu pôjdu podklady na VO
obhliadka strechy, zameranie,
vytvorenie výkazu výmer, vypracovanie
požiadavky - formuláru pre VO,
odsúhlasenie podkladov pre VO na ÚSE, po
odsúhlasení podkladov postúpenie na odd.
VO, proces VO

Rekonštrukcia elektroinštalácie

vypracovaná projektová dokumentácie

Výmena strešných okien

pripravujeme technický súhlas

Zlý stav kanalizačného potrubia

pripravuje sa technický súhlas

11
12
13

Gymnázium Ivana Horvátha,
BA
28.5.2014
Gymnázium A.Bernoláka v
Senci
29.10.2015

14

OA A Račianská, BA

28.10.2015

15

SOŠ IT, Hlinícka, BA
SOŠ vinársko ovocinárska
Modra
SOŠ chemická Vlčie hrdlo,
BA

14.10.2015

SOŠ Kysucká v Senci
SOŠ obchodu a služieb,
Sklenárová, BA
SOŠ obchodu a služieb na
Pántoch, BA
Gymnázium A. Bernoláka v
Senci
SOŠ Obchodu a služieb
Sklenárová, BA

16.9.2015

16
17
18
19
20
21
22

23.92015
30.9.2015

8.9.2015
24.8.2015
31.7.2015
3.7.2015

SOŠ Ivanská cesta 21,
Bratislava
23

OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ

Poškodené potrubia kanalizácie
Obstaranie nového výťahu

prebieha kontrola predl. cenových ponúk

Výmená okien objektu školy

zaradené do evidencie požiadavok zariadení

Výmena okien a oprava telocvične

zaradené do evidencie požiadavok zariadení

Montáž a dodávka žaluzii
Oprava podláh,NN kabl, rozvodov
vody, oprava rozvodu UK,

zaradené do evidencie požiadavok zariadení

následne transfer finančných porostriedkov
VO a realizácia podľa možnosti rozpočtu
BSK
VO a realizácia podľa možnosti rozpočtu
BSK
VO a realizácia podľa možnosti rozpočtu
BSK

príprava podkl na VO

Predpokladaná realizácia 2016

Rekonštrukcia bežeckého oválu

Pripravený podklad pre VO
Určený zdroj poruchy a urobený výkaz výmer
pre VO

následne VO, a realizácia 2016

Oprava social. zariaden v prístavbe

OIČ

Zatekanie strechy - Ivanská cesta
č.25-internát

vyhotovenie výkazu výmer

OIČ

Žiadosť o vykonanie rekonštrukcie
dielní, Galvaniho ul.

obhliadka dielni na Ivanskej ceste -možnosť
presťahovania, vyhotovenie rozpočtu na
najnutnejšiu opravu

OIČ

Zatekanie strechy

obhliadka strechy, vypracovanie VV

13.4.2015

24

Spojená škola, Tokajícka
č.24, Bratislava

25

SZŠ , záhradnícka 44,
Bratislava

5.10.2015
26.10.2015

Zaradené do plánu 2016
následne verejné obstaranie zákazky,
realizácia 2016
násladne verejné obstaranie zákazky,
realizácia 2016
následne bude vykonaná oprava kanaliz.
Potrubia

Po ukončení VO realizácia v roku 2016
po schválení najnutnejších nákladov na
opravu, vyhotovenie požiadavky formuláru pre VO na zákazku a následne
výber dodávateľa opravy
po schválení najnutnejších nákladov na
opravu, vyhotovenie požiadavky formuláru pre VO na zákazku a následne
výber dodávateľa opravy
po obdržaní VV a vyhotovení požiadavky formuláru pre VO, realizácia výberu
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dodávateľa opravy

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Spojená škola s vyučovacím
jazykom maďarským,
Lichnerova 71, Senec
SOŠ gastronómie a
hotelových služieb,
Farského, BA
SOŠ gastronómie a
hotelových služieb,
Farského, BA
SOŠ dopravná, Sklenárova
9, Bratislava
Konzervatórium Tolstého
11, Bratislava
SPŠ strojnícka, Fajnorovo
nábr.5, Bratislava
SPŠ strojnícka, Fajnorovo
nábr.5, Bratislava
SOŠ gastronómie a
hotelových služieb,
Farského, BA
OA Dudova 4, Bratislava
Konzervatórium Tolstého
11, M. Bela, BA
SŠ Tokajícka 24, Bratislava
SOŠ gastronómie a
hotelových služieb,
Farského, BA
OA Račianska 107, BA
SOŠ podnikania
Strečnianska, BA
SZŠ Strečnianska, BA
SZŠ Strečnianska, BA
SZŠ Strečnianska, BA
SZŠ Strečnianska, BA
SZŠ Strečnianska, BA

OIČ
2.11.2015
OIČ
21.9.2015
OIČ
19.9.2014
28.5.2015
6.5.2015
4.9.2015
4.9.2015

21.9.2015
19.2.2015
20.3.2015
10.4.2015

OIČ
OIČ
OIČ
OIČ

3.6.2015
26.2.2015
26.2.2015
26.2.2015
26.2.2015
26.2.2015

Školiace centrum gastronómiecvičná kuchyňa

udelenie technického súhlasu

spracováva sa výkaz výmer na stavebné práce

Oprava sociálnych zariadení na I.
výber dodávateľa stavebných prác
poschodí
vypracovanie grafickej
výber dodávateľa graf. dokumentácie
dokumentácie okien
vyhotovenie grafickej dokumentácie vypracovanie graf. dokumentácie je zaradené
okien
do plánu investícií a opráv
zaradenie výmeny okien zaradené do plánu
výmena okien na škole
investícií a opráv
nefunkčné osvetlenie v telocvični

udelenie technického súhlasu

OIČ

Oprava telocvične

výber dodávateľa stavby

OIČ
OIČ

OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ
OIČ

Obstaranie PD fasády
Obstaranie štúdie revitalizácie
zborovne
Obstaranie PD rekonštrukcie
telocvične
Zateplenie školy
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Výmena okien v telocvični
Výmena podlahy v telocvični
Rekonštrukcia rozvodov vody
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení

prebehne proces VO a následne realizácia

výber dodávateľa stavebných prác

OIČ

OIČ
21.5.2015
20.1.2014

Žiadosť o vykonanie rekonštrukcie
hygienických zariadení školy
Úprava ďaždových zvodov a
maľovanie zatečených priestorov
školy

zaslane na USE pre stanovenie PHZ
zaslané na USE pre stanovenie PHZ

realizácia stavebných prác
po obdržaní VV a vyhotovení požiadavky formuláru pre VO, realizácia výberu
dodávateľa opravy
realizácia stavebných prác
Grafickú dokumentáciu dať schváliť na KPÚ,
poschválení prebehne VO následne
Grafickú dokumentáciu dať schváliť na KPÚ
výber dodávateľa výmeny okien
vypracovanie svetlotechnickej štúdie, VO na
dodávateľa výmeny osvetlenia
realizácia stavebných prác
požiadavka - formulár na VO
požiadavka - formulár na VO

zaslané na USE pre stanovenie PHZ
požiadavka - formulár na VO
zaradenie do plánu na rok 2017
pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO

VO a realizácia
VO a realizácia
VO a realizácia
VO a realizácia
VO a realizácia
VO a realizácia
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45

OIČ

26.2.2015

46

SZŠ Strečnianska, BA
Hotelová akadémia
Mikovínyho, BA

47
48

SŠ Ivánka pri Dunaji
SPŠE K.Adlera, BA

10.3.2015
19.5.2015

SŠ Tokajícka 24, Bratislava

13.10.2015

SZŠ Záhradnícka. BA

2.11.2015

OIČ

Oprava strechy

SOŠ Farského, BA
SOŠ Vranovská BA

2.11.2015
17.8.2015

OIČ
OIČ

Oprava dažďových žlabov
Strecha a fasáda

49
50
51
52

9.10.2014

OIČ
OIČ
OIČ
OIČ

Výmena okien na škole
Oprava strechy
Oprava sociálných zariadení na
internáte
Výmena okien, podláh a maľovky
Rekonštrukcia dielne na Galvaniho
ul.

pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO
pripravený podklad pre VO
prebieha proces VO na zhotoviteľa
obhliadka, predpokladné náklady rekonštrukcie
do 400 000,-€
obhliadka, vypracováva sa návrh riešenia a
výkaz výmer
prebieha verejné obstaranie zhotoviteľa
pripravený podklad pre VO

VO a realizácia
VO a realizácia
VO a realizácia
realizácia marec 2016
hľadá sa alternatíva presťahovania
odovzdanie podkladov pre VO
realizácia
VO a realizácia

PHZ - predpokladaná hodnota zákazky
VO - oddelenie verejného obstarávania
VV - výkaz výmer
PD - projektová dokumentácia
ÚSE - Ústav stavebnej ekonomiky
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