
 
 

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 
 

Poslancom Zastupiteľstva BSK, 

                                              členom Komisie školstva,  

                                       mládeže a športu 

 
       
 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
 
pozývam  Vás  na  rokovanie Komisie  školstva,  mládeže a športu Zastupiteľstva BSK, ktoré 

sa uskutoční dňa 

18. mája 2021 o 15,00 h 
v rokovacej sále Úradu BSK. 
 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Body rokovania – prerokovanie materiálov 

1. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2021 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja 
za rok 2020  

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. ...../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2021 
zo dňa 29. 03. 2021 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Svätý Jur                 
v súvislosti s nadobudnutím vlastníctva budovy národnej kultúrnej pamiatky synagógy 

5. PRACOVNÝ NÁVRH –  Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. III/1059 v k. ú. 
Chorvátsky Grob pre stavebníka IPON SK, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

6. PRACOVNÝ NÁVRH –  Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 
za obdobie 29. 03. 2021 – 11. 06. 2021 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na 
roky 2021 - 2027 (s výhľadom do roku 2030)” 

3. Rôzne   
4. Záver 

 
  
   Vaša účasť na rokovaní je dôležitá a nezastupiteľná. 
 
   S pozdravom                
 
 

                                                   PaedDr. Juraj Jánošík, v. r. 
                                                                                  predseda komisie           


