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

 
 

P O Z V Á N K A 
 

 
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, 
 
 dovoľujem si Vás pozvať na riadne zasadnutie Finančnej komisie Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 17.8.2022 (streda) o 16.00 hod v zasadačke 214 na 
druhom poschodí budovy Úradu BSK.  

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia FK; 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na súhlas s podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby Nadácii Cvernovka; 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2022; 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Monitorovacia správa programového rozpočtu  Bratislavského 
samosprávneho kraja k 30.6.2022 a návrh na IV. zmenu rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja v roku 2022; 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU pre projekt 
cezhraničnej autobusovej dopravy Bratislava – Hainburg/Donau (od spolkovej krajiny Dolné 
Rakúsko pre BSK); 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zmien v Zriaďovacej listine číslo 009/2009 zo 
dňa 22. 06. 2009 v znení DODATKU č. 1 zo dňa 24. 09. 2012 rozpočtovej organizácie 
Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného 
bývania MEREMA, Pri starom mlyne, 900 01 Modra; 
 

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 24. 06. 
2022 – 09. 09. 2022; 
 

8. PRACOVNÝ NÁVRH – Záverečná správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského 
samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2021; 
 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. ..../2022, ktorým sa mení VZN BSK č. 1/2022 o výške príspevkov v 
školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja; 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach 
Bratislavského samosprávneho kraja 2022 - 2026; 
 

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom 
samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026; 
 

12. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh personálneho obsadenia Etickej komisie Bratislavského 
samosprávneho kraja; 
 

13. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa – Stratégia Bratislava SMART Region; 



 
14. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

15. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na nájom nebytových priestorov časti budovy na Rovniankovej 
ulici č. 1, v k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2699 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým je zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti; 
 

16. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve 
na časť parcely č. 869/3 v k. ú. Chorvátsky Grob pre účel výstavby cyklotrasy, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa; 
 

17. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti cesty II./510 o výmere 1.816 m2 v 
k. ú. Most pri Bratislave, pre stavebníka BRUK s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

18. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na určenie prebytočného majetku vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Svätý Jur a vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na jeho predaj; 
 

19. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena v prospech 
Západoslovenskej distribučnej a.s., za účelom uloženia inžinierskych sietí pre potreby novej 
trafostanice v Divadle Aréna; 
 

20. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v 
prospech Západoslovenská distribučná, a.s. na majetku Bratislavského samosprávneho 
kraja v k. ú. Tomášov; 
 

21. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia pozemkov na 
výstavbu cyklotrasy od obce Zálesie do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; 
 

22. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v 
Bratislave, súpisné č. 1658, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku 
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
zmenou Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 88/2014 zo dňa 12. 12. 2014; 
 
 

 

 
 

 
 

 
              Ing. István Pomichal 

         predseda Finančnej komisie 

                 v.r. 


