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Bratislava 13. júna 2022 
č. j.: 06299/2022/ORG-3 

 
 

P O Z V Á N K A  

 
na XXXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, 

ktoré sa uskutoční dňa 
 

24. júna 2022 (piatok) o 9:00h 
 

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 
 Sabinovská 16, Bratislava 

 
Program: 
 

 

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
a schválenie programu 

 

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom plnenia 19. marca – 3. júna 2022  

 

2. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja 
za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 

 
3. Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 

 

4. Návrh na čerpanie piatej tranže finančných prostriedkov z úverového 

rámca  Európskej investičnej banky  

 

5. Návrh na prijatie nového úverového rámca v komerčnej banke 

 
6.  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 

 
 

http://www.bratislavskykraj.sk/
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7. Návrh na na schválenie DODATKU č. 2 k Zriaďovacej listine č. 011/20009 zo 

dňa 22. 06. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.09.2020 rozpočtovej 

organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Zariadenia sociálnych služieb 

Pod hradom, Plavecké Podhradie 19, 906 36  Plavecké Podhradie 

 

8. Návrh na VI. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne 

územie Rača, okres Bratislava III  

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. Návrh  na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

12. 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 

 

13. 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   

 

14. Návrh na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom a Mestom Modra, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

15. Návrh na zmenu Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 267/2020 

zo dňa 26.06.2020 

 

16. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavebného objektu rozšírenia 

komunikácie III/1055 o autobusový pruh, vrátane pozemku s parc. č. 476/4 

v k.ú. Nové Košariská, z vlastníctva obce Dunajská Lužná do vlastníctva 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 

http://www.bratislavskykraj.sk/
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17. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 

č. III/1113 v k. ú. Rohožník pre účely scelenia cestného pozemku a kolaudácie 

cesty   

 

18. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 

č. II/510 v k. ú. Malý Madaras pre účely scelenia cestného pozemku 

 

19. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom 

č. II/510 v k. ú. Tomášov a k. ú. Malinovo pre účely scelenia cestného pozemku 

a výstavby cyklotrasy v nadväznosti na Uznesenie Bratislavského 

samosprávneho kraja č. 383/2021 

 

20. Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla 

volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií  

 

21. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o výstavbe cyklomostu 

VYSOMARCH pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami 

Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava” 

 

22. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie sociálnej 

inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030 za rok 2021 

 

23. 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 

 

24. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 – záverečné plnenie  

 

25. Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno - vzdelávacích 

centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za rok 

2021 

 

26. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2021 

 

27. Informácia o stave príprav nového modelu spolupráce BSK a Nadácie 

Cvernovka 

 

28.  Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 

http://www.bratislavskykraj.sk/
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29.  Priebežná informácia o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného 

kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 10. 03. 2022 do 

24. 05. 2022 

 

30. Interpelácie 

 

31. Rôzne 

 
 
Záver 
 
 
 
 
 

S pozdravom  

http://www.bratislavskykraj.sk/

