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Župné naj roka 2010
V januári otvorili v Senci v Tureckom dome nové múzeum v Tureckom dome. Vzniklo aj vďaka
financovaniu Bratislavským samosprávnym krajom.

Cyklomost do Rakúska

Vo Veľkom Bieli máme
opravenú cestu
V obci Veľký Biel v Seneckom okrese sa
zrekonštrovala cesta, ktorá je hlavným
ťahom cez obec. Náklady na rekonštukciu predstavovali 528 – tisíc eur, na
financovaní sa podielali ministerstvo
výstavby a Bratislavská župa, ktorá do
opravy investovala 264 - tisíc eur.

Rozdelili sme 77 700 eur
Dotácie v sume 77 - tisíc eur schválili župní poslanci. Podporili dokopy 37
projektov. Najvyššia dotácia 6000,- eur
išlo napríklad na výstavbu obecného
domu v obci Vlky, rekonštrukciu mestského múzea v Senci, či výstavbu DSS
pre ťažko zdravotne postihnuté deti.
O moste medzi Slovenskom a Rakúskom sa hovorí skoro dvadsať rokov. Bratislavská župa vstúpila do projektu CYCLOMOST II , ktorý počíta s jeho výstavbou cez
rieku Moravu medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom. Financovaný má
byť najmä z programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko, náklady za slovenskú stranu budú približne 3,2 milióna eur. Odsúhlasené sú už peniaze z EÚ.

Dunajský klaster
Dunajský vedomostný klaster má byť
záujmovým združením v Bratislave.
Členmi sú okrem Bratislavskej župy aj
hlavné mesto, univerzity, Bratislavská
vodárenská spoločnosť , Nové Zámky,
Komárno a Štúrovo. Piliermi spolupráce
sú doprava, životné prostredie a sociálno-hospodársky rozvoj.

Župné štvrtky
Zaviedol ich župan Pavol Frešo.
Ich cieľom sú strenutia s občanmi
a riešenie ich problémov priamo v
obciach a mestách.

Zverejňujeme faktúry
nad 1 000 eur
Zmluvy a faktúry nad 1000 eur sú zverejňované na internete aj ponuky neúspešných uchádzačov vo verejných
súťažiach. Obchodní partneri župy sú

Nové bazény
v Gaudeamuse

povinní akceptovať klauzulu o zverejnení všetkých náležitých dokladov.

Video prenosy zo
župného parlamentu
Spustili sme priame prenosy zo zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na webe. Sledovať ich
môžete na www.region-bsk.sk

R7 a nultý obchvat
Vybudovanie rýchlostnej cesty R7 a
nultého obchvatu Bratislavy - D4 musí
byť národným záujmom. Uviedol to župan Pavol Frešo. Ministerstvo dopravy
vyhlásilo, že s výstavbou nultého obchvatu by mal štát začať v roku 2014.
Všetky úseky diaľnice D4 – nultého
obchvatu by mali byť dokončené do 6
respektíve 8 rokov. Prvým z úsekov,
ktorý je už vo výstavbe je Záhorská
Bystrica – Devínska Nová Ves – križovatka Stupava.

Novinkou pre obyvateľov Bratislavskej župy a jej návštevníkov je
nové komplexné centrum hydroterapie. Výstavba bola ukončená v
máji a celkové náklady na projekt
predstavujú takmer 2,2 miliónov
eur. V Gaudeamuse na Mokrohájskej ulici v Bratislave majú klienti zariadení sociálnych služieb s
ťažkým mentálnym postihnutím
v kombinácii s telesným postihnutím k dispozícii tri moderné
bazény. Bazény sú prístupné aj pre
verejnosť.

