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N á v r h  u z n e s e n i a  

 

 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 08. 04. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
 b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
 
Odpočet plnenia 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 obdobie 17. 12. 2021 – 08. 04. 2022. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a  

  

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2021 - 2027 (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol 

následné schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 11. 06. 2021 Uznesením č. 387/2021.  

Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán 

BSK (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň plánovacím a monitorovacím nástrojom 

napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027 ako aj priorít BSK.   

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho 

súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, 

sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.  

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových 

krokov AP BSK k 08. 04. 2022. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti 

jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu 

projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom 

koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného 

plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.  
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 

 

Odpočet 
 

plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 za obdobie 17. 12. 2021 – 08. 04. 2022 

Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie 
Akceptované / 
Neakceptované 

Zapracované / 
Nezapracované 

Finančná komisia 
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a zobrať na vedomie v predloženej podobe. 

Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0  
Zdržal sa 
hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0 

- - 

Komisia dopravy 
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a 
schváliť materiál v predloženej podobe. 

Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržal sa 
hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0  

- - 

Komisia zdravotníctva 
a sociálnych vecí 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu 
BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa 
hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0  

- - 

Komisia školstva, 
mládeže a športu 

Komisia školstva, mládeže a športu berie predložený materiál na 
vedomie a odporúča Zastupiteľstvu BSK ho prerokovať a vziať na 
vedomie v predloženej podobe. 
 

Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa  
hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0 

- - 
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Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie  
Akceptované / 
Neakceptované 

Zapracované / 
Nezapracované 

Komisia európskych 
záležitostí, regionálnej 
spolupráce 
a cestovného ruchu 

KEZRSaCR berie materiál na vedomie a odporúča zastupiteľstvu 
BSK prerokovať predložený materiál  a schváliť v predloženej 
podobe. 

Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti: 0   
Zdržal sa 
hlasovania: 0  
Nehlasoval: 0 

- - 

Komisia životného 
prostredia, 
regionálneho rozvoja 
a územného 
plánovania 

Komisia ŽP, RR a ÚP odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 

Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti:   
Zdržal sa 
hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0 

- - 

Komisia kultúry 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho 
prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Prítomní: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa 
hlasovania: 0  
Nehlasoval:0 

- - 

Komisia majetku, 
investícií a verejného 
obstarávania  

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania nebola 
uznášaniaschopná. 

Prítomní: - 
Za: - 
Proti: -   
Zdržal sa 
hlasovania: -   
Nehlasoval: - 

- - 

 

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky  uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod. 

 

 


