
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 18.8.2021 (streda) o 16.00 hod  

v zasadačke 214 na druhom poschodí Úradu BSK. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia FK; 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020; 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v 
Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 – aktualizácia 2021; 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2021 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na 
štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja; 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 145/2019 zo dňa 14. 
06. 2019,  v znení Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 214/2019 zo dňa 13. 12. 2019 
a Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 308/2020 zo dňa 11. 11. 2020, a schválenie prenájmu 
časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, 
Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky „VÚC využívanie finančných prostriedkov a majetku KA-
006/2020/1140“ a informácia o prijatých opatreniach; 
 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Monitorovacia správa programového rozpočtu  Bratislavského 
samosprávneho kraja k 30.6.2021; 
 

8. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu pozemkov a stavieb Odbornému učilišťu, 
Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 79/2016 zo dňa 09. 09. 2016 na určenie prebytočného majetku a 
schválenie predaja nehnuteľností na Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku, LV č. 2211, katastrálne 
územie Pezinok, okres Pezinok (národná kultúrna pamiatka pamätný dom Jána Kupeckého), 
ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu na majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja v k. ú. Staré Mesto; 
 

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia bezodplatného 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. Chorvátky Grob, z dôvodu vybudovania preložky inžinierskych sietí pri budovaní 
Prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob – 
Čierna Voda; 



 
12. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena 

v prospech spoločnosti Vestal Living, s.r.o. na majetku Bratislavského samosprávneho kraja 
v k. ú. Dedinka pri Dunaji; 
 

13. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
Gymnázia Malacky, pozemok registra KN-E, parcelné č. 309, evidovaného na LV č. 6154, 
v katastrálnom území Malacky; 
 

14. PRACOVNÝ NÁVRH – Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja; 
 

15. PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách 
II. a III. triedy KA- 05/2020/1120“ a o prijatých opatreniach; 
 

16. PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2021; 
 
 
 

 
 

 
              Ing. István Pomichal 

         predseda Finančnej komisie 

                 v.r. 


