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V Bratislave, 30.10. 2021 

 

P o z v á n k a 

 

Vážená pani poslankyňa,  

vážený pán poslanec, 

 

pozývam Vás na zasadnutie Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Z BSK, ktoré sa 

uskutoční dňa 04. októbra 2021 o 14:00h.v zasadacej miestnosti č. 214 na 2. poschodí 

Úradu BSK. 

 

Program: 
1. Otvorenie zasadnutia KZaSV 

2. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie  Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 zo dňa 11.11.2020 o poskytovaní 

dotácií z  rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 

3. PRACOVNÝ NÁVRH Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 

Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 za obdobie 

11. 06. 2021 – 30. 09. 2021 

4. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Z BSK č. 31/2015 v časti B  

bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015  v znení Uznesenia Z BSK č. 356/2021 zo dňa 29.03.2021 

a uzatvorenie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorým je zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti 

5. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúceho 

sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci 

Plavecké Podhradie 

6. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – jedálne SOŠ 

automobilovej a podnikania Senec a zmeny uznesenia č.  99/2016 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

7. PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/503 v k.ú. Pezinok pre 

stavebníka General Development, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Rôzne 

9. Záver 

 
           S pozdravom                                                         
                                                                                     MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH, v.r. 
                                                                                                    predseda komisie     

Určené: poslancom – členom Komisie 

zdravotníctva a sociálnych vecí 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

 

http://www.bratislavskykraj.sk/

