
 
 

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 
 

 
 

Poslancom Zastupiteľstva BSK, 

                                              členom Komisie školstva,  

                                       mládeže a športu 

 
      

 
 
 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
 

pozývam  Vás zasadnutie Komisie  školstva,  mládeže a športu Zastupiteľstva BSK, ktoré sa 

uskutoční dňa 
 

15. marca 2022 o 15,00 h 
 

 

     v miestnosti č. 025 na prízemí Úradu  Bratislavského  samosprávneho  kraja na Sabinovskej     

č. 16 v Bratislave. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Body rokovania – prerokovanie materiálov 

1. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra „C“ 

s parc. č. 5421/5, 5421/6, 5421/7, 5421/8, 5421/10 v k. ú. Senec, obec Senec, okres 

Senec, a časti cesty III/1042 postavenej na týchto pozemkoch stavebníkovi DOAS, a.s., 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/503 o výmere 262 m²  

v k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec, stavebníkovi P3 SENEC I, s. r. o., ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti - SOŠ 

automobilovej a podnikania Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/502 v k. ú. Svätý Jur 

pre stavebníka H & M Group, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na vyhlásenie prebytočnosti a prevod spoluvlastníckeho 

podielu k stavbe trafostanice, súp. č. 2167, k.ú. Petržalka, ktorým sa realizuje zákonné 

predkupné právo 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja 

za rok 2021 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja 

pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) 

za obdobie 17. 12. 2021 – 08. 04. 2022 

8. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške 

úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja 
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9. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja  

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy 

automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec  

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na zriadenie Mládežníckeho parlamentu Bratislavského 

samosprávneho kraja  

3. Rôzne   

4. Záver 
 

     
Vaša účasť na rokovaní je dôležitá a nezastupiteľná. 
 

    
 
 
    S pozdravom                
 
 

 
 
 

                                                   PaedDr. Juraj Jánošík, v. r. 

                                                                                  predseda komisie           


