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

 
 

P O Z V Á N K A 
 

 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
 
 dovoľujem si Vás pozvať na riadne zasadnutie Finančnej komisie Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 11.1.2023 (streda) o 16.00 hod v zasadačke 025 na 
prízemí budovy Úradu BSK.  

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia FK; 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. ..../2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške 
úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa ruší VZN BSK č. 4/2022; 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji 
na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030; 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na odvolanie PhDr. Anny Píchovej z funkcie riaditeľky 
Malokarpatského osvetového strediska v Modre; 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2022; 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023-
2025; 
 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Aktualizácia Akčného plánu BSK na roky 2021-2027 
(s výhľadom do roku 2030); 
 

8. PRACOVNÝ NÁVRH – Ideový zámer deinštitucionalizácie a transformácie zariadenia 
sociálnych služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave; 
 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 
projekt ,,obchvat Malokarpatského regiónu _ príprava projektu" v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu; 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku pre projekt „Ecoregion SKHU“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika-Maďarsko 2014 - 2020; 
 

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na zmenu podmienok Zmluvy č. 1/2018 o nájme nebytového 
priestoru, uzatvorenej medzi SOŠ pedagogickou, Bullova 2, Bratislava a Mestskou časťou 
Bratislava – Dúbravka, ako dôvod hodný osobitného zreteľa; 
 

12. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na zmenu časti uznesenia zastupiteľstva BSK č. 513/2022, 
ktorým sa zužuje rozsah zámeny nehnuteľného majetku medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa; 
 

13. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti pozemku s parc. č. 4938/1 a cesty 
III/1065 postavenej na tomto pozemku v k. ú. Bernolákovo, Obci Bernolákovo, za účelom 



vybudovania „Technickej infraštruktúry Bernolákovo SO 01 – Rozšírenie cesty III/1065“, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

14. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech 
vlastníka a/alebo prevádzkovateľa inžinierskych sietí, na základe žiadosti spoločnosti 
DOAS a.s., v k. ú. Senec; 
 

15. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu a zámeny nehnuteľností medzi 
Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Bratislavou, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa; 
 

16. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zámeny pozemkov medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Obcou Nová Dedinka, ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

17. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja 
nehnuteľnosti – novovzniknutého pozemku p.č. 339/20 na Mierovej ulici č. 5 v Obci Tomášov, 
katastrálne územie Tomášov, okres Senec, Obec Tomášov, žiadateľom Ing. Martin Skákala 
a Janka Skákalová, ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

18. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja 
nehnuteľností – novovzniknutého pozemku p.č. 339/21 a p.č. 339/22 na Mierovej ulici č. 3 v 
Obci Tomášov, katastrálne územie Tomášov, okres Senec, Obec Tomášov, žiadateľom 
Pavol Zibrin a Alexandra Zibrinová, ako prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

19. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky  Bratislavského 
samosprávneho kraja voči dlžníkovi XFLOOR, s.r.o.; 
 

20. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena 
v prospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja v k. ú. Modra; 
 
 

 

 
 

 
 

 
              Ing. Martin Barto, CSc. 

         predseda Finančnej komisie 

                 v.r. 


