
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislava 23. augusta 2019 

P O Z V Á N K A 

Vážená pani poslankyňa 

Vážený pán poslanec 
 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie majetku, investícií a verejného 

obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 

uskutoční 

3. septembra 2019 (utorok) o 16:00 hodine 
v zasadacej miestnosti S009 v suteréne 

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 

s nasledovným programom : 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na rokovanie Z BSK 
1) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Bratislavského samosprávneho kraja č. …/2019, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie   č. 5/2019 o výške príspevkov v  školských zariadeniach a 

výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

2) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na  majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod 

pripravovanú cestu Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou 

III/1059 Chorvátsky Grob - Čierna Voda 

3) PRACOVNÝ NÁVRH - Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja 

4) PRACOVNÝ NÁVRH - Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja 

5) PRACOVNÝ NÁVRH - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

Bratislavského samosprávneho kraja 

6) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri 

Dunaji, okres Senec, EURO INVEST Development, s.r.o., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

7) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh zámeny pozemkov medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Obcou Ivanka pri Dunaji ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

8) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie nájmu časti cesty III./1054 o 

 výmere 1.296 m2 v k. ú. Miloslavov, pre stavebníka LT INVEST, s.r.o., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 



9) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve 

zo dňa 02.01.2009 uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a 

nájomcom Regionálne cesty Bratislava a.s., z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

10) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na kúpu pozemku v areáli Strednej odbornej 

školy automobilovej a podnikania Senec – parcely č. 4080/157 v k. ú. Senec 

11) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva 

budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14 a 

 predaj pozemku pod budovou – parcely č.  17063/18 v k. ú. Nové Mesto 

12) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja 

13) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na zmenu časti a na doplnenie Uznesenia 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 49/2009 zo dňa 17. 06. 

2009, ktorým bol schválený dlhodobý nájom stavby (Domov sociálnych služieb, 

domov pre seniorov a ADOS, Bošániho č. 2, 841 02 Bratislava) súpisné č. 1805 

a parcely č. 2842, katastrálne územie Dúbravka, HESTII n.o., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

14) PRACOVNÝ NÁVRH - Informácia Odpočet plnenia projektov 

Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 14. 06. – 

20. 09. 2019 

15) PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie Dohody o výstavbe a údržbe 

cyklolávky pre projekt "Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká 

pri Morave a  Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava" 

 

 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

 

 

 Ing. Mária Hudáková, v. r. 

 predsedníčka komisie 
 


