
Bratislavský samosprávny kraj 
P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, 
 
 dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Finančnej komisie Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 17.3.2021 (streda) o 16.00 hod. 

 

online. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia FK; 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Dohody o partnerstve medzi mestom Kaohsiung (Čínska 
republika [Taiwan]) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika); 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v 
roku 2021; 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, 
údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho 
kraja v k. ú. Modra; 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, 
údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho 
kraja v k. ú. Senec; 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v 
Bratislave, súpisné č. 1658, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku 
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
zmenou uznesenia č. 88/2014 v časti A zo dňa 12. 12. 2014; 
 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/503 v k. ú. Senec pre 
stavebníka SNN s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

8. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej 
odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava, Mestskej 
časti Bratislava–Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zmeny podmienok nájmu založeného 
Nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Bratislavským samosprávnym krajom 
a spoločnosťou Nemocničná a.s. dňa 18. 06. 2004 v znení jej dodatkov; 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zmeny podmienok nájmu založeného 
Nájomnou zmluvou o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj,  zrušenie Uznesenia Z 
BSK č. 330/2020 zo dňa 18.12.2020,  schválenie zmeny Uznesenia Z BSK č. 31/2015 v 
časti B bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
zriadenie a prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie z dôvodu  pandémie COVID 19; 
 

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. ...../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 



platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja; 
 

12. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok; 
 

13. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo 
008/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho 
kraja - Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 
841 01  Bratislava; 
 

14. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na menovanie Mgr. Beáty Dúczovej do funkcie riaditeľky 
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava; 
 

15. PRACOVNÝ NÁVRH – Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja; 
 

16. 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 19. 12. 2020 – 29. 03. 2021; 
 

17. PRACOVNÝ NÁVRH – Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja 
v Bruseli za rok 2020 a rámcový plán aktivít na rok 2021; 
 

18. PRACOVNÝ NÁVRH – Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority 
Bratislavského samosprávneho kraja 2020/2021; 
 

19. PRACOVNÝ NÁVRH – Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského 
samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným 
bodom cestovného ruchu – Aktualizácia č. 2; 
 
 
 

 
 

 
              Ing. István Pomichal 

         predseda Finančnej komisie 

                 v.r. 


