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

 V Bratislave  13.01.2022 
 

P o z v á n k a 
 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
 

dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie  
Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 
ONLINE 

dňa 18. 01. 2022 o 13:00h. 
 

 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Body rokovania komisie 

Bod č. 1 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 
Bod č. 2 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 
Bod č. 3 Pracovný návrh – Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského 
samosprávneho kraja 2021/2022 
Bod č. 4 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” 
Bod č. 5 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 
Bod č. 6 Pracovný návrh - Odpočet aktivít Zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli 
za rok 2021 a rámcový plán aktivít na rok 2022 
 

3. Rôzne 
4. Záver 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová v. r. 
predsedníčka KEZRSaCR Z BSK 


