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P.O.BOX 106, SABINOVSKÁ 16, 820 05 BRATISLAVA 
 
 

 V Bratislave  12.08.2022 
 

P o z v á n k a 
 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
 

dovoľujem si Vás pozvať na 6. zasadnutie 
Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 16. 08. 2022 o 13:00h. 
 

v zasadacej miestnosti č. 214, na 2. poschodí  
na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave 

 
 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Body rokovania komisie 

Bod č. 1 Pracovný návrh – Návrh na súhlas s podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby Nadácii Cvernovka 
Bod č. 2 Pracovný návrh –  Návrh ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU pre 
projekt cezhraničnej autobusovej dopravy Bratislava – Hainburg/Donau (od spolkovej krajiny Dolné 
Rakúsko pre BSK) 
Bod č. 3 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 
Bod č. 4 Pracovný návrh – Záverečná správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského 
samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2021 
Bod č. 5 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 
Bod č. 6 Pracovný návrh – Návrh Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach 
Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026 
Bod č. 7 Pracovný návrh – Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom 
samosprávnom kraji na roky 2022-2026 
Bod č. 8 Pracovný návrh – Správa Stratégia Bratislava SMART Region 
Bod č. 9 Pracovný návrh – Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 
Bod č. 10 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. 
Bod č. 11 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 
Bod č. 12 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 
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Bod č. 13 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 
Bod č. 14 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 

3. Rôzne 

4. Záver 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová v. r. 
predsedníčka KEZRSaCR Z BSK 


