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Poslancom Zastupiteľstva BSK, 

                                              členom Komisie školstva,  

                                       mládeže a športu 

 
       
 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
 
pozývam  Vás  na  zasadnutie  komisie  pre  školstvo,  mládeže a šport, ktoré  sa uskutoční 

dňa 

3.9. 2019 o 15,00 h 
 
v miestnosti č. 025 (pôvodná miestnosť č. 031) na prízemí Úradu  Bratislavského 

samosprávneho  kraja na Sabinovskej č. 16 v  Bratislave. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Body rokovania – prerokovanie materiálov 

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 – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019 

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 – S 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 
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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 – 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 

3. Rôzne   

4. Záver 

 
    
Vaša účasť na rokovaní je dôležitá a nezastupiteľná. 
 
 
 
S pozdravom         
 
 
 
 
 
        

                                                   PaedDr. Juraj Jánošík, v. r. 
                                                                                  predseda komisie           


