
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

 
 

UZNESENIA 

 

č.413 - 425/2021 

 

zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

zo dňa 

 

05. 11. 2021 

 

Schválený program: 

 

 

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, schválenie 

programu 

 

 

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom plnenia 21. august 2021 – 15. október 2021 

• uznesenie č. 413 

 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 4/2021, 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 

• uznesenie č. 414 

 

 

3. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2022 

• uznesenie č. 415 

 



4. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže na rok 2022 

• uznesenie č. 416 

 

 

5. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2022 

• uznesenie č. 417 

 

 

6. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia 

a rozvoja vidieka na rok 2022 

• uznesenie č. 418 

 

 

7. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej 

regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia 

a rozvoja vidieka na rok 2022 z dôvodu doplnenia počtu hodnotiteľov a zmeny 

dvoch hodnotiteľov 

• uznesenie č. 419 

 

 

8. 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 

• uznesenie č. 420 

 

 

9. 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 obci Plavecké Podhradie, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 421 

 

 

10. Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – jedálne SOŠ automobilovej 

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

osobitného zreteľa 

• uznesenie č. 422 

 



11. 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 

• uznesenie č. 423 

 

 

12. 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 

• uznesenie č. 423 

 

 

13. Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 

a príprave Programu INTERACT IV 2021-2027 

• uznesenie č. 424 

 

 

14. Interpelácie 

 

 

15. Rôzne 

  



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom plnenia 21. august 2021 – 15. október 2021 

 

 

UZNESENIE č. 413/2021 

zo dňa 05. 11. 2021 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

 

Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom 

plnenia 21. august 2021 – 15. október 2021: 

 

 

 

 

Časť I. splnené uznesenia Z BSK: 

 

1. Uznesenie č. 4/2018 A   zo dňa 26. 01. 2018 

2. Uznesenie č. 4/2018 C.1, C.2  zo dňa 26. 01. 2018 

3. Uznesenie č. 314/2020 B    zo dňa 11. 11. 2020 

4. Uznesenie č .373/2021 B.1   zo dňa 11. 06. 2021 

 

 

 

Časť II. dlhodobo plnené uznesenia Z BSK a uznesenia s neskorším termínom plnenia 

 

Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

41/2013 B.2 
T:každoročne 

k 31. 12. 
     P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

32/2016 B.3 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť 

(po projekte 

2020) 

odpočet:11.06.21 

     P 

34/2016 B.2 

T:každoročne 

k 30.06. (2016 – 

2020) 

odpočet:2017 

15.06.2018 14.06.2019 26.06.20 11.06.2021  P 

1/2017 C.1 

C.2, C.3 
T:priebežne      P 

54/2017 B 
T:(priebežne 

k rozpočtu) 

odpočet:16.03.18 

14.12.2018 13.12.2019 18.12.2020   P 

62/2017 D 

T:raz ročne 

k 30.06. do roku 

2021 

odpočet:15.06.18 

14.06.2019 29.05.2020 

zmena 

uznesením 

č. 310/2020: 

do roku 2022 

  
P 

79/2017 B 16.03.2018 27.04.2018 21.09.2018 

14.12.2018 

posun na 

2020 

26.06.2020 

12.02.2021 

posun na 

31.12.2021 

P 

15/2018 B.1 

B.2 

15.06.2018 

posun na 

09/2018 

21.09.2018 

posun na 

12/2018 

14.12.2018 

zmena termínu plnenia na 

každoročne k 31.12. trvale 

  
P 

23/2018 B.2 

T:priebežne do 

roku 2025 

15.06.2018 

odpočet:14.06.19 

26.06.2020 11.06.2021    
P 

23/2018 B.3 

T:každoročne 

k 30.06. do roku 

2025 

odpočet:14.06.19 

26.06.2020 11.06.2021    
P 

82/2018 B.4 
13.12.2019 

posun na 

31.12.2020 

12.02.2021 

posun na 

31.12.2021 

    
P 

148/2019 D 

T:raz ročne 

september/ 

október 

odpočet:08.11.19 

11.09.2020 10.09.2021 05.11.2021   
P 

157/2019 B T:trvale      
P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

160/2019 B.3 

T:každoročne  

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

     P 

176/2019 B.2 T:01/2022 

zmena 

uznesením 

č. 306/2020 

    
P 

182/2019 B.2 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

     
P 

192/2019 B.2 

T:30 dní po 

nadobudnutí 

právoplatnosti 

stavebného 

rozhodnutia 

odpočet:11.09.20 

29.03.2021 11.06.2021 10.09.2021   
P 

192/2019 B.3 T:31.12.2020 29.03.2021 10.09.2021    
P 

194/2019 B.2 

T:12 mesiacov 

od právoplatnosti 

kolaudačného 

rozhodnutia 

odpočet:11.09.20 

10.09.2021     
P 

198/2019 B.3 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť po 

projekte 

     P 

216/2019 B 

T:01.09.2021 

navrhovaný 
x)odpočet: posun 

termínu na 

01.09.23 

     
P 

226/2019 E 28.02.2020 11.06.2021     
N 

236/2020 B 
T:31.12.2020 

odpočet:18.12.20 

18.12.2020 

posun na 

31.12.2021 

    
P 

274/2020 C T: 31.12.2021      
P 

292/2020 B.1 
T: priebežne 

odpočet:10.09.21 
     P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

292/2020 B.2 

T: každoročne 

k 30.06. počnúc 

rokom 2022 do 

roku 2030 

     P 

326/2020 B.3 T:31.12.2021      
P 

329/2020 B.3 T:31.12.2021      P 

348/2021 B T:31.12.2021      
P 

351/2021 

T:90 dní od 

schválenia 

uznesenia 

odpočet:10.09.21 

     P 

364/2021 B T:31.03.2022      
P 

365/2021 B T:31.03.2022      
P 

366/2021 B T:31.12.2021      
P 

370/2021 F 

T:180 dní od 

schválenia 

uznesenia 

odpočet:10.09.21 

     
P 

371/2021 C T:31.12.2021      P 

373/2021 B.2 

T:60 dní odo dňa 

právoplatnosti 

kolaudačného 

rozhodnutia 

     
P 

382/2021 B 
T:po podpise 

uznesenia 

odpočet:10.09.21 

     
P 

383/2021 B       
N 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

387/2021 C.1 T:09/2024      
P 

387/2021 C.2 
T:pravidelne 4x 

za rok 
     

P 

387/2021 C.3 
T: pravidelne raz 

za rok 
     

P 

388/2021 B T: k 30.06.2022      P 

390/2021 B T:31.12.2021      
P 

391/2021 B.1 T:31.12.2021      P 

391/2021 B.2 

T:každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť 

projektu 

     
P 

398/2021 C T:31.12.2021      
P 

399/2021 B 
T:180 dní od 

schválenia 

uznesenia 

     
P 

400/2021 B T:31.12.2021      P 

401/2021 B T: v zmysle textu      
P 

402/2021 B 
T:180 dní od 

schválenia 

uznesenia 

     
P 

403/2021 B 
T:180 dní od 

schválenia 

uznesenia 

     
P 



Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 
Plnenie 

404/2021 B., 

B.2 

T: po podpise 

uznesenia 
     

P 

 

Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, NES – nesplnené uznesenie, 

x/Nový navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením) 

 

 

Časť III. uznesenie so zmenou termínu plnenia uznesenia: 

 

Uznesenie č. 216/2019 B zo dňa 13. 12. 2019, T: 01.09. 2019, posunúť na 01. 09. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 32 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 0 
    PRÍTOMNÝCH: 32 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 4/2021, 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 

 

 

UZNESENIE č. 414/2021 

zo dňa 05. 11. 2021 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2021, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 34 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2022 

 
 

UZNESENIE č. 415/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu kultúry na rok 2022.  
 

B  u k l a d á  
 
B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť zverejnenie schválenej 
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu kultúry na rok 2022  

 
Termín: 15. 11. 2021 

 
B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zapracovať do Návrhu rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 finančné prostriedky na zabezpečenie 
implementácie schválenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2022 

 
Termín: 17. 12. 2021 

 
Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 35 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 
z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže na rok 2022 

 
 

UZNESENIE č. 416/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu mládeže na rok 2022 
 

B  u k l a d á  
 
B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zverejniť Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže 
na rok 2022 

Termín: 15. 11. 2021 

 
B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zapracovať do Návrhu rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 finančné prostriedky na zabezpečenie 
implementácie schválenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže na rok 2022 v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja v znení VZN č. 4/2021 zo dňa 5. 11. 2021.  

 
Termín: 17. 12. 2021 

 
Hlasovanie:   ZA: 33 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 35 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 
z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2022 

 
 

UZNESENIE č. 417/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu športu na rok 2022 
 

B  u k l a d á  
 
B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zverejniť Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu 
na rok 2022 

Termín: 15. 11. 2021 

 
B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zapracovať do Návrhu rozpočtu 
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 finančné prostriedky na zabezpečenie 
implementácie schválenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2022 v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v 
znení VZN č. 4/2021 zo dňa 5. 11. 2021.  

Termín: 17. 12. 2021 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 36 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja 
vidieka na rok 2022 

 
UZNESENIE č. 418/2021 

zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  
 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 

 

B  u k l a d á  
 

B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zverejniť Výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany 

životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022  

Termín:  20. 11. 2021 
 
B.2 zapracovať do Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 

finančné prostriedky na zabezpečenie implementácie schválenej Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany 

životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2020 v znení VZN č. 4/2021 zo dňa 5.11.2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja 

Termín: 17. 12. 2021 
Hlasovanie:   ZA: 36 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na 
rok 2022 z dôvodu doplnenia počtu hodnotiteľov a zmeny dvoch hodnotiteľov 

 

UZNESENIE č. 419/2021 

zo dňa 05. 11. 2021 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  s c h v a ľ u j e  

 

Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej 

dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 

 

B  u k l a d á  

 
B.1 ukladá riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť vymenovanie 

troch nových členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 

na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022 predsedom 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Termín: 14. 01. 2022 

B.1 ukladá riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zapracovať do Návrhu 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 finančné prostriedky na 

zabezpečenie odmien Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka  

Termín: 17. 12. 2021 

Hlasovanie:   ZA: 36 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
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 

 

 

UZNESENIE č. 420/2021 

zo dňa 05. 11. 2021 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

A  m e n í  

 

 
Uznesenie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2015 v časti B bode 
B.2. zo dňa 24. 04. 2015 v znení Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 356/2021 zo dňa 29.03.2021 tak, že jeho znenie je nasledovné:   
  
„Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 24.08.2005 uzatvorená medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Družstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1, 851 02 Bratislava, 
IČO 35747099, za nasledovných podmienok: 

 
o  doba nájmu do 31.12.2022,  

o nájomné vo výške 13,00 €/m2/rok a alikvotnej časti sumy zodpovedajúcej dani 

z nehnuteľnosti; nájomné sa každoročne zmení o výšku inflácie;  

o  Povinnosť nájomcu počas roku 2022 na investície do predmetu nájmu, vrátane kompletnej 

údržby predmetu nájmu vo výške min. 3843 €, pričom výška sumy potrebných finančných 

investícií nájomcu vychádza zo súčasne platných cien prác a tovarov podľa Cenkros plus. 

Pri zachovaní kvalitatívnych, kvantitatívnych aj technických parametrov a technologických 

postupov sa bude považovať povinnosť nájomcu za splnenú aj pri prípadnej zmene 

konečnej sumy vyplývajúcej zo zmeny právnych predpisov v budúcom období a/alebo 

zmeny konečnej ceny samotných prác podľa Cenkros plus a/alebo pri cene odlišnej od 

ceny prác podľa Cenkros plus. 

 

 

 

 

 

 

 



B  u k l a d á  

 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu spracovania 
a podpisu Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve medzi Bratislavským samosprávnym krajom 
a Družstvom lekárov Zrkadlový háj, Rovniankova 1, 851 02  Bratislava, IČO 35747099   
  

Termín: 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 3 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

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 obci Plavecké Podhradie, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa  

 
 

UZNESENIE č. 421/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  r o z h o d l o  
 
 

podľa čl. 7 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja prijatých podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení 
a § 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 
o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja, a to: 
 

• parcely č. 806/2- Ostatné plochy o výmere 2084 m2, vrátane stavby vodného zdroja 
vyznačeného na snímke katastrálnej mapy, 

• parcely č. 809/2- Vodné plochy  o výmere  82 m2 
 

vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1042, registra C KN, 
v k. ú. Plavecké podhradie, obec Plavecké podhradie, okres Malacky, 
 

• parcely č. 2322/2- Ostatné plochy o výmere  25 m2  

• parcely č. 2324/2- Ostatné plochy o výmere 21 m2 
 
vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1042, registra E KN, 
v k. ú. Plavecké podhradie, obec Plavecké podhradie, okres Malacky, 

 

• parcely č. 1196/2 - Vodné plochy o výmere 82 m2  

• parcely č. 1197/2 - Ostatné plochy o výmere 415 m2  
 

vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1781, registra C KN, 
v k. ú. Sološnica, obec Sološnica, okres Malacky 
 

• parcely č. 1196/2 - Ostatné plochy o výmere 187 m2  

• parcely č. 1191/2 - Lesné pozemky o výmere 44 m2  

• parcely č. 1195/2 - Ostatné plochy o výmere 21 m2 
 

vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1781, registra E KN, 
v k. ú. Sološnica, obec Sološnica, okres Malacky 
 



• stavba vodojemu, nezapísaná na LV, nachádzajúca sa na parcele registra C KN číslo 
1217/1, k. ú. Plavecké Podhradie, vedenej Okresným úradom Malacky, odborom 
katastrálnym, na LV č. 255, parcela vo vlastníctve Slovenskej republiky, vyznačená 
na snímke katastrálnej mapy, 

• celá vodovodná prípojka smerujúca od vodného zdroja do bývalého vojenského 
areálu. 

B  s c h v a ľ u j e  

 
predaj majetku vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetko-právneho vysporiadania a zabezpečenia zdroja 
vody pre obec, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov, a to: 
 

• parcely č. 806/2- Ostatné plochy o výmere 2084 m2, vrátane stavby vodného zdroja 
vyznačeného na snímke katastrálnej mapy, 

• parcely č. 809/2- Vodné plochy  o výmere  82 m2 
 

vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1042, registra C KN, 
v k. ú. Plavecké podhradie, obec Plavecké podhradie, okres Malacky, 
 

• parcely č. 2322/2- Ostatné plochy o výmere  25 m2  

• parcely č. 2324/2- Ostatné plochy o výmere 21 m2 
 
vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1042, registra E KN, 
v k. ú. Plavecké podhradie, obec Plavecké podhradie, okres Malacky, 

 

• parcely č. 1196/2 - Vodné plochy o výmere 82 m2  

• parcely č. 1197/2 - Ostatné plochy o výmere 415 m2  
 

vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1781, registra C KN, 
v k. ú. Sološnica, obec Sološnica, okres Malacky 
 

• parcely č. 1196/2 - Ostatné plochy o výmere 187 m2  

• parcely č. 1191/2 - Lesné pozemky o výmere 44 m2  

• parcely č. 1195/2 - Ostatné plochy o výmere 21 m2 
 

vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV č. 1781, registra E KN, 
v k. ú. Sološnica, obec Sološnica, okres Malacky 
 

• vodojem nachádzajúci sa na parcele registra C KN číslo 1217/1, k. ú. Plavecké 
Podhradie, vedenej Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym, na LV 
č. 255, parcela vo vlastníctve Slovenskej republiky 

• celá vodovodná prípojka smerujúca od vodného zdroja do bývalého vojenského 
areálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



kupujúcemu: 
 
Obec Plavecké Podhradie 
Plavecké Podhradie 34 
906 36 Plavecké Podhradie 
IČO : 00309788  
DIČ : 2021086782 
 
za kúpnu cenu spolu vo výške 4.850,- EUR,  
 
s podmienkami:  
 
- zriadenie predkupného práva v prospech Bratislavského samosprávneho kraja ako 

vecného bremena podľa ustanovenia § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník , 
 

- kupujúci podpíše kúpnu zmluvu do 90 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše kúpnu 
zmluvu uznesenie stráca platnosť,  

 
- kupujúci uhradí kúpnu cenu do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

C  u k l a d á  

 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis kúpnej 
zmluvy.  

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti B  
 
Súčasťou uznesenia sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1: Vyznačenie stavby vodného zdroja na snímke katastrálnej mapy 
Príloha č. 2: Vodný zdroj – fotografické vyobrazenie 
Príloha č. 3: Vyznačenie stavby vodojemu na snímke katastrálnej mapy 
Príloha č. 4: Vodojem – fotografické vyobrazenie 

 
 
Hlasovanie:   ZA: 35 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 1 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Príloha č. 1: Vyznačenie stavby vodného zdroja na snímke katastrálnej mapy 

 
 

M 1:500 
 
  



Príloha č. 2: Vodný zdroj – fotografické vyobrazenie 

 

  



Príloha č. 3: Vyznačenie stavby vodojemu na snímke katastrálnej mapy  

 
  



Príloha č. 4: Vodojem – fotografické vyobrazenie 

 

 

 

  



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – jedálne SOŠ automobilovej 
a podnikania Senec a zmeny uznesenia č. 99/2016 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

 
 

UZNESENIE č. 422/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, prenájom 
jedálne a kuchyne s prislúchajúcimi priestormi podľa priloženého nákresu na SOŠ 
automobilovej a podnikania Senec, Kysucká č. 14, Senec, ktorá je postavená na prac. reg. C 
KN č. 3972/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8573 m2, vedenej Okresným úradom 
Senec, katastrálnym odborom, na  LV č. 2949, v k. ú. Senec, okres Senec, pre nájomcu: 
 
Mesto Senec 
Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
 
s podmienkami:  
 

− predmet nájmu - určený situačným výkresom (spolu 844,85 m2) 

− nájomný vzťah nadobudne účinnosť dňom 01.01.2022 

− účel nájmu - prevádzkovanie kuchyne, jedálne a výdaj stravy 

− nájomca je povinný aj naďalej zabezpečovať stravovanie pre žiakov a zamestnancov SOŠ 
automobilovej a podnikania Senec 

− nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu organizácii v jeho zriaďovacej 
pôsobnosti 

− nájom na dobu určitú – po dobu trvania Nájomnej zmluvy uzatvorenej 01.03.2017 medzi 
SOŠ automobilovej a podnikania Senec, Mestom Senec a Bratislavským samosprávnym 
krajom 

− povinnosť nájomcu výhradne na svoje náklady udržiavať predmet nájmu v riadnom 
a prevádzkyschopnom stave, a to počas celej doby nájmu 

− náklady na energie, dodávku tepla, TÚV, vodné a stočné, upratovanie a odvoz odpadu 
znáša nájomca 

− nájomné: 1 €/m2/rok za celý predmet nájmu + daň z nehnuteľnosti 

− prípadné technické zhodnotenie predmetu nájmu odpisuje nájomca 

− neodpísanú časť technického zhodnotenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje po 
skončení dohodnutej doby nájmu bezodplatne previesť do vlastníctva BSK 

− v prípade skončenia nájmu z dôvodov na strane nájomcu sa neodpísaná časť technického 
zhodnotenia predmetu nájmu titulom zmluvnej pokuty stáva vlastníctvom prenajímateľa 

 



B  m e n í  
 
Uznesenie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 99/2016 zo dňa 21.10.2016 
v znení Uznesenia č. 125/2016 zo dňa 16.12.2016, ktorým Zastupiteľstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom bloku B stavby 
súp. č. 1692 ako časti nehnuteľnej veci na Kysuckej č. 14, Senec, a prenájom časti cestnej 
komunikácie, nachádzajúcej sa na parcele reg. C KN č. 4080/8 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 21529 m2 tak, že znenie dohodnutej výšky nájomného v časti „s podmienkami“ je 
nasledovné: 
 

„e) nájomné: 1 €/m2/rok za celý predmet nájmu + daň z nehnuteľnosti“  
 

C  u k l a d á  
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu Dodatku 
k Nájomnej zmluve uzatvorenej 01.03.2017 medzi SOŠ automobilovej a podnikania Senec, 
Mestom Senec a Bratislavským samosprávnym krajom 
 

Termín: 01. 01. 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 35 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

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 

 
 

UZNESENIE č. 423/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
A.1 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je 
zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úseku cesty II/503 vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja realizáciou stavebného objektu „SO 02.01 Napojenie komunikácie na 
cestu II. triedy č. 503“, pre stavbu „Business Park P1“, stavebný objekt „Komunikácie 
a spevnené plochy“, nájom nehnuteľného majetku: 

• časti cesty II/503 v rozsahu nájmu 735 m2 určenom situáciou – výkresom, nachádzajúcej 
sa na parcele registra „E“ č. 1768/4 v k. ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, ktorá je 
vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pre nájomcu: 

 
General Development, s.r.o. so sídlom Vysoká 14, Bratislava 811 06, IČO: 35 940 913 
 
s podmienkami:  
 

− predmet nájmu - určený situačným výkresom, priloženým k žiadosti General 
Development, s.r.o., zo dňa 02. 08. 2021, doplnenej dňa 09. 09. 2021 

− účel nájmu - realizácia stavby „SO 02.01 Napojenie komunikácie na cestu II. triedy č. 503“ 
(ďalej len „stavba“) na náklady a zodpovednosť nájomcu, 

− nájom na dobu určitú - do prevzatia stavby BSK po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu, najviac však na dobu 12 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

− v prípade omeškania s odovzdaním stavby v lehote 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, je nájomca za každý deň omeškania povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- €, 

− nájomné bude dohodnuté vo výške 1,- €/m2/rok, 

− nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní od schválenia uznesenia Zastupiteľstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu 
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 

− nájomca na vlastné náklady a zodpovednosť vybuduje stavbu v súlade s predloženým 
projektom stavby, stanoviskom Odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 03586/2018/PK-59, 27986/2018 zo dňa 21.08.2018 a v stanovisku 
č. 03166/2019/PK-75, 35478/2019 zo dňa 07.11.2019 a záväzného stanoviska Odboru 
dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja č. 03792/2021/PK-61, 28451/2021, 
ako aj vyjadrenia spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s., č. 1131/18/1291/OSI zo 



dňa 28. 08. 2018, a vyjadrenia Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 187/21/172 zo dňa 10. 08. 2021, 

− nájomca ku kolaudácii stavby predloží kompletnú projektovú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia, preukázanie hodnoty stavby rozšírenia cesty II/503 a majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov pod objektami, ktoré investor bezodplatne odovzdá do majetku 
a správy Bratislavského samosprávneho kraja,  

− nájomca do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu odovzdá stavbu/investície , t. j. rozšírenie cesty II/503 vrátane dopravného značenia 
bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; pozemky pod stavbou – 
rozšírením cesty budú odčlenené geometrickým plánom a bezodplatne majetkovoprávne 
vysporiadané v prospech Bratislavského samosprávneho kraja najneskôr ku dňu podania 
žiadosti o kolaudáciu stavby, 

 
A.2 prevod vlastníctva stavby podľa bodu A.1 do vlastníctva Bratislavského samosprávneho 
kraja 
 

B  u k l a d á  
 
 

B.1 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis 
nájomnej zmluvy 
 

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky 
 

B.2 riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis  
zmluvy o prevode vlastníctva stavby  
  

Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A podmienky 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 36 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 
 

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 

 

 

UZNESENIE č. 424/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 1 
    NEHLASOVAL: 2 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

 

UZNESENIE 

 
Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 

a príprave Programu INTERACT IV 2021 – 2027 

 

 

UZNESENIE č. 425/2021 
zo dňa 05. 11. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
 

predloženú Informáciu o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 
a príprave Programu INTERACT IV 2021 – 2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie:   ZA: 34 
    PROTI: 0 
    ZDRŽAL SA: 0 
    NEHLASOVAL: 3 
    PRÍTOMNÝCH: 37 
 
Podpisy overovateľov: Jana Hrehorová 
 
    PaedDr. Juraj Jánošík 
 
    Ing. Ivan Patoprstý 
 
 
Podpis predsedu:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
 
Dátum podpisu predsedu: 10. 11. 2021 
 
Dátum zverejnenia:  10. 11. 2021 


