
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 online zasadnutie Finančnej komisie Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2021 (streda) o 16.00 hod.  

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia FK; 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022 – 
2024; 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského 
samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021; 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie 
Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť' kultúry na rok 2022; 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie majetkovo právneho vysporiadania časti 
oplotenia vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v okolí 
areálu SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici v Bratislave formou dohody o urovnaní ako 
prípad hodný osobitného zreteľa; 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena 
v prospech spoločnosti WERTIKA s.r.o., na majetku Bratislavského samosprávneho kraja 
v k. ú. Dedinka pri Dunaji; 
 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh zámeru budúceho riešenia zriaďovania vecných bremien na 
pozemkoch Bratislavského samosprávneho kraja; 
 

8. 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 kalendárny rok 
2021 a Aktualizáciu Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na kalendárny rok 
2022+; 
 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na pristúpenie Bratislavského samosprávneho kraja do 
združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje; 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. .../2021, 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; 
 

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. .../2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského 
samosprávneho kraja; 
 

12. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na V. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, 
okres Bratislava III; 
 



13. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2022; 
 

14. PRACOVNÝ NÁVRH – Priebežná informácia o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom 
hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 16. 05. 2021 do 16. 11. 2021; 
 

15. PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia - Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja na rok 2022; 
 
 
 
 
 

 
 

 
              Ing. István Pomichal 

         predseda Finančnej komisie 

                 v.r. 


