
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 19.1.2022 (streda) o 16.00 hod.  

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia FK; 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2021; 
 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení o 
prenájme Nadácie Cvernovka a Návrh na zmenu časti uznesenia Z BSK č. 51/2016 zo dňa 
10.03.2016, uznesenia Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017, uznesenia Z BSK č. 149/2019 
zo dňa 14.06.2019 a uznesenia Z BSK č. 256/2020 zo dňa 29.05.2020, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa; 
 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a 
školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
a o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám 
a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja; 
 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie kúpy pozemku registra KN-C, parcelné č. 
5112/6, evidovaného na LV č. 6028 v katastrálnom území Bernolákovo vo vlastníctve 
Starland Holding a.s.; 
 

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 
v roku 2022; 
 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority 
Bratislavského samosprávneho kraja 2021/2022; 
 

8. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok projektu s názvom „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 
koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji”; 
 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
„Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja“ v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu; 
 

10. PRACOVNÝ NÁVRH – Odpočet aktivít Zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja pri 
EÚ v Bruseli za rok 2021 a rámcový plán aktivít na rok 2022; 
 
 

 
 

 
              Ing. István Pomichal 

         predseda Finančnej komisie 

                 v.r. 


