ZASTUPITEĽSTVO BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
V. volebné obdobie

UZNESENIE ZASTUPITEĽSTVA
BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

č. 140/2019
z 28. februára 2019
k bodu:

Kontrola plnenia uznesení

Predkladatelia: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK, s pozmeňujúcim návrhom č. 1 Petra Juhásza,
Boženy Kováčovej, Ondreja Luntera, predsedov poslaneckých klubov
a pozmeňujúcim návrhom č. 2 Vladimíra Flimera, Daniela Geliena, Boženy
Kováčovej, Ladislava Kukolíka, poslancov Zastupiteľstva BBSK za okres Žiar
nad Hronom
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja
A.

berie na vedomie

A.1. Kontrolu plnenia uznesení
do 29. januára 2019

prijatých

na

Zastupiteľstve

BBSK

s termínom

plnenia

A.2. opravenú Správu o činnosti Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. za 01 – 11/2018,
ktorú zobralo Zastupiteľstvo BBSK na vedomie Uznesením č. 139/2019 zo dňa 10. januára
2019
B.

nahrádza

B.1. pôvodný text Uznesenia ZBBSK č. 128/2018 z 10. decembra 2018 v časti A.2. „Karolíny
Talárovej, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ nasledovným textom:
„Karolíny Tatar, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B.2. pôvodný text Uznesenia ZBBSK č. 132/2018 zo dňa 10. decembra 2018 v bode A.1.:
„uzatvorenie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme č. 1038/2011/ODDSM zo dňa 29.12.2011
v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve o nájme zo dňa 02.02.2012 so Súkromnou strednou
odbornou školou technickou Dr. Jánskeho 10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45 022 631
a jej zriaďovateľom InTech Žiar nad Hronom z. p. o., Priemyselná 17, 965 19 Žiar
nad Hronom, IČO: 37 899 198, za podmienky, že ku dňu uzatvorenia dohody o ukončení
zmluvy o nájme budú dohodnuté podmienky vysporiadania vzájomných práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvy o nájme za podmienky, že Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
č. 1038/2011/ODDSM zo dňa 29.12.2011 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni
schválenia stanov Intech Žiar nad Hronom z. p. o. zo strany valného zhromaždenia členov
Intech Žiar nad Hronom z. p. o., ktoré budú zahrňovať členský podiel Banskobystrického
samosprávneho kraja v záujmovom združení Intech Žiar nad Hronom z. p. o. vo výške 51 %
nasledovným textom:
„uzatvorenie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme č. 1038/2011/ODDSM zo dňa 29.12.2011
v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve o nájme zo dňa 02.02.2012 so Súkromnou strednou
odbornou školou technickou Dr. Jánskeho 10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45 022 631
a jej zriaďovateľom InTech Žiar nad Hronom z. p. o., Priemyselná 17, 965 19 Žiar
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nad Hronom, IČO: 37 899 198, za podmienky, že ku dňu uzatvorenia dohody o ukončení
zmluvy o nájme budú dohodnuté podmienky vysporiadania vzájomných práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvy o nájme za podmienky, že Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
č. 1038/2011/ODDSM zo dňa 29.12.2011 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni
schválenia stanov Intech Žiar nad Hronom z. p. o. zo strany valného zhromaždenia členov
Intech Žiar nad Hronom z. p. o., ktoré budú zahrňovať členský podiel Banskobystrického
samosprávneho kraja v záujmovom združení Intech Žiar nad Hronom z. p. o. v počte 1 hlas
(každý člen má jeden hlas) s tým, že Uznesením prijaté rozhodnutia valného zhromaždenia
členov podľa čl. VI.A, ods. 7, písm. a), b), f) a h) predmetných stanov združenia, tj. (voľba
a odvolávanie predsedu a členov správnej rady, predsedu a členov dozornej rady a riaditeľa
združenia; rozhodovanie o zmenách a doplnkoch k stanovám združenia; rozhodovanie
o zrušení združenia; rozhodovanie o nakladaní s nehnuteľným majetkom – stavbou súpisné
číslo 906 na parcele registra C číslo 531/4 , popis stavby – SOU hutnícke, zapísanej
v katastri nehnuteľností Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, Obec Žiar
nad Hronom; ako aj rozhodnutie o prijatí alebo vylúčení člena do/zo združenia; rozhodnutie
o výške členského príspevku musia byť prijaté kvalifikovanou väčšinou hlasov a súčasne
musia za takéto uznesenie hlasovať minimálne 3 zakladatelia združenia a Banskobystrický
samosprávny kraj, pokiaľ budú v čase hlasovania členmi združenia.“
B.3. pôvodný text odseku pod treťou zarážkou Uznesenia ZBBSK č. 132/2018 zo dňa
10. decembra 2018 v bode A.3.: „Súkromná stredná odborná škola technická zabezpečuje
kvalitné vzdelávanie v súlade s potrebami regionálneho trhu práce, a propaguje a získava
žiakov pre technické vzdelanie za podmienky, že zmluva nadobudne účinnosť dňom
nasledujúcim po dni schválenia stanov InTech Žiar nad Hronom z. p. o zo strany valného
zhromaždenia členov InTech Žiar nad Hronom z. p. o., ktoré budú zahrňovať členský podiel
Banskobystrického samosprávneho kraja v záujmovom združení InTech Žiar nad Hronom
z. p. o. vo výške 51 % nasledovným textom:
„Súkromná stredná odborná škola technická zabezpečuje kvalitné vzdelávanie v súlade
s potrebami regionálneho trhu práce, a propaguje a získava žiakov pre technické vzdelanie
za podmienky, že zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia stanov
InTech Žiar nad Hronom z. p. o zo strany valného zhromaždenia členov InTech Žiar
nad Hronom z. p. o., ktoré budú zahrňovať členský podiel Banskobystrického
samosprávneho kraja v záujmovom združení InTech Žiar nad Hronom z. p. o. v počte 1 hlas
(každý člen má jeden hlas) s tým, že Uznesením prijaté rozhodnutia valného zhromaždenia
členov podľa čl. VI.A, ods. 7, písm. a), b), f) a h) predmetných stanov združenia, tj. (voľba
a odvolávanie predsedu a členov správnej rady, predsedu a členov dozornej rady a riaditeľa
združenia; rozhodovanie o zmenách a doplnkoch k stanovám združenia; rozhodovanie
o zrušení združenia; rozhodovanie o nakladaní s nehnuteľným majetkom – stavbou súpisné
číslo 906 na parcele registra C číslo 531/4 , popis stavby – SOU hutnícke, zapísanej
v katastri nehnuteľností Žiar nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, Obec Žiar
nad Hronom; ako aj rozhodnutie o prijatí alebo vylúčení člena do/zo združenia; rozhodnutie
o výške členského príspevku musia byť prijaté kvalifikovanou väčšinou hlasov a súčasne
musia za takéto uznesenie hlasovať minimálne 3 zakladatelia združenia a Banskobystrický
samosprávny kraj, pokiaľ budú v čase hlasovania členmi združenia.“
B.4. pôvodný text Uznesenia ZBBSK č. 132/2018 zo dňa 10. decembra 2018 v bode A.4.
posledný odsek (posledná zarážka): „BBSK je zakladateľom a členom záujmového združenia
InTech Žiar nad Hronom z. p. o., ktorý je zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy
technickej a BBSK má tak záujem na rozvoji a efektívnom fungovaní tohto školského
zariadenia
InTech Žiar nad Hronom, z. p. o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy
technickej zabezpečuje kvalitné vzdelávanie v súlade s potrebami regionálneho trhu práce, a
propaguje a získava žiakov pre technické vzdelanie za podmienky, že nájomná zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia stanov InTech Žiar nad Hronom
z. p. o zo strany valného zhromaždenia členov InTech Žiar nad Hronom z. p. o., ktoré budú
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zahrňovať členský podiel Banskobystrického samosprávneho kraja v záujmovom združení
InTech Žiar nad Hronom z. p. o. vo výške 51 %“ nasledovným textom:
„BBSK je zakladateľom a členom záujmového združenia InTech Žiar nad Hronom z. p. o.,
ktorý je zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy technickej a BBSK má tak záujem
na rozvoji a efektívnom fungovaní tohto školského zariadenia
InTech Žiar nad Hronom, z. p. o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy
technickej zabezpečuje kvalitné vzdelávanie v súlade s potrebami regionálneho trhu práce, a
propaguje a získava žiakov pre technické vzdelanie za podmienky, že nájomná zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia stanov InTech Žiar nad Hronom
z. p. o zo strany valného zhromaždenia členov InTech Žiar nad Hronom z. p. o., ktoré budú
zahrňovať členský podiel Banskobystrického samosprávneho kraja v záujmovom združení
InTech Žiar nad Hronom z. p. o. v počte 1 hlas (každý člen má jeden hlas) s tým, že
Uznesením prijaté rozhodnutia valného zhromaždenia členov podľa čl. VI.A, ods. 7, písm. a),
b), f) a h) predmetných stanov združenia, tj. (voľba a odvolávanie predsedu a členov
správnej rady, predsedu a členov dozornej rady a riaditeľa združenia; rozhodovanie
o zmenách a doplnkoch k stanovám združenia; rozhodovanie o zrušení združenia;
rozhodovanie o nakladaní s nehnuteľným majetkom – stavbou súpisné číslo 906 na parcele
registra C číslo 531/4 , popis stavby – SOU hutnícke, zapísanej v katastri nehnuteľností Žiar
nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, Obec Žiar nad Hronom; ako aj
rozhodnutie o prijatí alebo vylúčení člena do/zo združenia; rozhodnutie o výške členského
príspevku musia byť prijaté kvalifikovanou väčšinou hlasov a súčasne musia za takéto
uznesenie hlasovať minimálne 3 zakladatelia združenia a Banskobystrický samosprávny
kraj, pokiaľ budú v čase hlasovania členmi združenia.“
C.

schvaľuje

C.1. zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Rozvojové
služby BBSK s.r.o.“ nasledovne:
 Článok 10 Dozorná rada bod 8 sa mení nasledovne:
8. Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.
 V Článku 10 Dozorná rada v bode 14 sa dopĺňa za slovo „kalendárny“: „rok“
 Článok 11 Poradný výbor sa mení nasledovne:
1. Poradný výbor budú tvoriť najmenej traja členovia, pričom členom poradného výboru môže
byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo
zainteresované osoby a najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom
Spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
2. Poradný výbor sa bude zúčastňovať na fungovaní Spoločnosti ako registrovaného
sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu Spoločnosti ako
registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho
vplyvu
a) prerokovaním,
b) právom na informácie,
c) kontrolnou činnosťou.
3. Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä nie
však výlučne:
a) dôležité otázky rozvoja Spoločnosti ako sociálneho podniku a napĺňania hlavného
cieľa jej činnosti,
b) stav, štruktúra a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä
ak je ohrozená zamestnanosť,
c) zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
d) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo
v zmluvných podmienkach,
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4.

5.

6.
7.

e) obmedzenie alebo zastavenie činnosti Spoločnosti ako sociálneho podniku alebo
jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy Spoločnosti
ako registrovaného sociálneho podniku,
f) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu
bezpečnosti a zdravia pri práci.
Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik informuje zrozumiteľným spôsobom
a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácií
a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik
môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ju mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať,
aby sa tieto informácie považovali za dôverné.
Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä nie však
výlučne:
a) vstupovať v dohodnutom čase na pracovisko Spoločnosti ako registrovaného
sociálneho podniku,
b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c) podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok,
d) vyžadovať od Spoločnosti ako registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn
na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na odstránenie
na zabránenie porušovania povinností zo zákona a zo zmlúv,
e) vyžadovať od Spoločnosti ako registrovaného sociálneho podniku informácie o tom,
aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone
kontroly,
f) kontrolovať aj dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových
predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, ak v Spoločnosti ako
registrovanom sociálnom podniku nepôsobí odborová organizácia alebo
zamestnanecká rada.
Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik je na účely kontrolnej činnosti povinná
umožniť členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská.
Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za dva mesiace. Zo zasadnutia poradného
výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú Spoločnosť ako registrovaný sociálny podnik
na požiadanie poskytne Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny.



Článok 14 Použitie zisku spoločnosti sa mení nasledovne:
1. Zaregistrovaním a priznaním Spoločnosti štatútu sociálneho podniku a počas trvania
štatútu sociálneho podniku Spoločnosť použije najmenej 100 % zo svojho zisku po
zdanení na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu a teda na dosiahnutie hlavného
cieľa Spoločnosti.
2. Čistý zisk spoločnosti vykázaný riadnou individuálnou účtovnou uzávierkou, t.j. zisk,
ktorý zostane po odvode daní a poplatkov sa použije podľa rozhodnutia jediného
spoločníka Spoločnosti v nasledovnom poradí
a) na prídel do rezervného fondu podľa čl. 16 Úplného znenia zakladateľskej
listiny,
b) na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu a teda na dosiahnutie
hlavného cieľa Spoločnosti,
c) na prídel do iných fondov Spoločnosti, pokiaľ sú zriadené,
d) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
e) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich
splateným vkladom.



dopĺňa sa „Článok 21 Sociálny podnik Všeobecné ustanovenia“ nasledovne:
1. Spoločnosť Rozvojové služby BBSK je integračným podnikom v zmysle ust. § 12 ods.
1 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zák. č. 112/2018 Z.z.), teda je
verejnoprospešným podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora
zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo
zraniteľných osôb.
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Spoločnosť ako sociálny podnik zamestnáva:
a)
najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
b)
najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
c)
najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu
zamestnancov.
3. Spoločnosť ako sociálny podnik si vyhradzuje právo na kombináciu vyššie uvedených
podmienok tak, aby boli splnené v súlade s ust. § 12 zák. č. 112/2018 Z.z.
2.



dopĺňa sa „Článok 22 Cieľ spoločnosti ako sociálneho podniku“ nasledovne:
1.
Hlavným cieľom Spoločnosti ako sociálneho podniku je dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu. Cieľom sociálneho podnikania je to, aby
znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné
návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť aj
nezamestnanosť.



dopĺňa sa „Článok 23 Dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu“ nasledovne:
1. Sociálny vplyv bude Spoločnosť ako sociálny podnik dosahovať predovšetkým
zamestnávaním marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to napr. zamestnávaním
zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb, pričom práve
osvojenie pracovných návykov takýchto osôb, vytvorenie pracovného kolektívu
a celkovo začlenenie takýchto osôb do pracovnej činnosti a tým aj do spoločenského
života, čo do kolektívu, bude mať pozitívny sociálny vplyv na tieto osoby. Začlenením
takýchto osôb do pracovnej činnosti bude dochádzať k rozvíjaniu ich osobnostných
predpokladov a dôjde k odstráneniu vylúčenia takýchto osôb z okraja spoločnosti
a k ich začleneniu do reálneho
života. Sociálny vplyv bude taktiež dosahovaný
socializáciou takýchto osôb.
2. Na základe činnosti Spoločnosti ako sociálneho podniku dôjde k zamedzeniu
marginalizácie takýchto osôb teda k zamedzeniu procesu vylučovania jednotlivcov
na okraj spoločnosti, čím dôjde u takýchto osôb k umožneniu zmysluplného
zúčastňovania sa na sociálnom, ekonomickom či politickom živote, čoho
dôsledkom
nebude ich materiálna a duchovná deprivácia a chudoba a teda bude
dosahovaný pozitívny sociálny vplyv u takýchto osôb.



dopĺňa sa „Článok 24 Spôsob merania a dosahovanie sociálneho vplyvu“ nasledovne:
1. Sociálny vplyv bude Spoločnosť ako sociálny podnik merať percentom zamestnaných
znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa
považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestná:
a) najmenej 30% znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
b) najmenej 30% zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov alebo
c) najmenej 40% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu
zamestnancov.
2. Pozitívny sociálny vplyv je v prvom rade užitočný pre zamestnávanie osôb dlhodobo
nezamestnaných, či osôb so zdravotným postihnutím a pracovnou integráciou posilniť
ich pracovné zručnosti, návyky a začleňovanie sa do pracovného kolektívu.
Zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím dôjde pozitívnym smerom
k zlepšeniu ich života a k integrácii do spoločnosti.

V Banskej Bystrici dňa 6. marca 2019

Ján Lunter, v. r.
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja
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