
 
 

KOMISIA KULTÚRY ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Bratislavský samosprávny kraj 
P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

 
P O Z V Á N K A 

 
Vážená pani poslankyňa,  
vážený pán poslanec, 
 
 dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Komisie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja, 

ktoré sa uskutoční 

dňa 31.5.2022 o 10:00 hod. 
 

prezenčnou formou v zasadačke č. 214 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  
 
 

 
PROGRAM  ZASADNUTIA 

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

2. Body rokovania komisie.  

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  

plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 

na 2. polrok 2022 (p. Slezák) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Informácia 
o stave príprav nového modelu spolupráce BSK a Nadácie Cvernovka (p. Pavlík) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Správa 
Návrh Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji za roky 2021-2027 s výhľadom do 
roku 2030 (S. Waradzinová) 

 

 

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 08. 04. 2022 - 24. 06. 2022 (p. 

Lukáčová) 

 

 

 



 
 

KOMISIA KULTÚRY ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 

o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom 

poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov (p. Šiková) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  
Na schválenie nájmu časti školských priestorov Strednej odbornej školy technickej, 
Vranovská 4, Bratislava spoločnosti Security Management, s.r.o. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa (p. Šaray) 
 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh 
na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej priemyselnej škole stavebnej 

a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, Mestskej časti Bratislava–Ružinov, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  
na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi Bratislavským samosprávnym 
krajom a Mestom Modra ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 
 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh 

na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. 

Šaray) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  
na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 3253/218, 3253/219 a 

3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto pozemkoch v k. ú. Záhorská Bystrica v 

areáli bývalého stredného odborného učilišťa v prospech vlastníkov bytov priľahlej bytovky, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  
na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 13885/4, 13885/5 a 13885/6 v 
k.ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa (p. Šaray  ) 
 

 

 



 
 

KOMISIA KULTÚRY ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  
na zmenu Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 267/2020 zo dňa 26.06.2020 

(p. Šaray) 

 

 

PRACOVNÝ NÁVRH 

Návrh  
na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie 
samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií (p. Šaray) 
 

 

3. Rôzne. 

Divadlo LUDUS – odpočet úloh 

 
4. Záver. 

 
 
 
 Mgr. Oliver Solga 

          predseda komisie kultúry 

               v. r. 


