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

 V Bratislave  19.11.2021 
 
 

P o z v á n k a 
 
 

 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
 
dovoľujem si Vás pozvať na online zasadnutie Komisie životného prostredia, regionálneho 
rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa 
uskutoční 

 
 

dňa 24. 11. 2021 o 15:00h 
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Body rokovania komisie 

Bod č. 1 Pracovný návrh –  Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2022 – 2024 

Bod č. 2 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 

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

Bod č. 4 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 

Bod č. 5 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 
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Bod č. 6 Pracovný návrh –  Informácia – Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja na rok 2022 

 

3. Rôzne 
 

4. Záver 
 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., v. r. 
predseda Komisie ŽP, RR a ÚP Z BSK 


