
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislava 13. máj 2021 

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 

18. mája 2021 (utorok) o 16:00 hodine 
v kancelárii č. 507 na 5. poschodí Úradu BSK 

 

s nasledovným programom : 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na rokovanie Z BSK 

- PRACOVNÝ NÁVRH Priebežná informácia o výsledku kontrol vykonaných 

Útvarom hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 01 . 11. 

2020 do 15. 05. 2021 

- PRACOVNÝ NÁVRH Návrh záverečného účtu Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2020 

- PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja v roku 2021 

- 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 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2021 zo dňa 29. 03. 2021 

- PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky voči 

dlžníkovi JUDr. Andrej Ivan Beladič 

- PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Svätý Jur 

v súvislosti s nadobudnutím vlastníctva budovy národnej kultúrnej pamiatky 

synagógy 



- PRACOVNÝ NÁVRH Návrh zámeru majetkoprávneho vysporiadania 

pozemkov pod cestným telesom č. II/510 v k. ú. Tomášov a k. ú. Malinovo 

pre účely scelenia cestného pozemku a výstavby cyklotrasy 

- PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. III/1059 v 

k. ú. Chorvátsky Grob pre stavebníka IPON SK, s.r.o., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

- PRACOVNÝ NÁVRH 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 29. 03. 2021 – 11. 06. 2021 

3. Rôzne  

- Správa z kontroly HK a plán kontrol HK 

- Investičný plán 

- Projekt Patrónka 

- Informácia o stave prípravy PO RSC BSK 

4. Záver 

 

 

 

 Ing. Mária Hudáková, v. r. 

 predsedníčka komisie 
 


