
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 
 
k materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 
o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom 
poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov“.  
 

Materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 
o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim 
sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“ 
bol v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od 06.06.2022 (deň 
začatia pripomienkovania): 

− zverejnený na webovom sídle Úradu BSK: 
 

Úradná tabuľa - Bratislavskykraj.sk  
 

− a na Úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja pri budove Úradu BSK. 
 

Dňom zverejnenia návrhu začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby 
zaslať pripomienky k návrhu v písomnej forme na adresu: 
 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
Odbor sociálnych vecí  
Sabinovská 16 
P.O.BOX 106 
820 05 Bratislava 25, 
 

- elektronicky na adrese marica.sikova@region-bsk.sk  
 

- ústne do zápisnice na úrade na adrese: 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
Odbor sociálnych vecí  
Sabinovská 16 
820 05 Bratislava 25. 
 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania, t.j. 15.06.2022 zaslaná 
ani jedna pripomienka.  
 

Spôsob pripomienkového konania:     bežný 
Oslovené subjekty:        verejnosť 
Pripomienky zaslané do stanoveného termínu:    0 
Pripomienky zaslané po termíne:     0 
Počet akceptovaných pripomienok:     0 
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných:  0 
Rozporové konanie (s kým, kedy, na akej úrovni, s akým výsledkom): 0 
Počet odstránených pripomienok:     0 
Počet neodstránených pripomienok:     0 
 
 
         PhDr. Marica Šiková 
                             riaditeľka 
                    odboru sociálnych vecí  

https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/uradna-tabula/
mailto:marica.sikova@region-bsk.sk


Vyhodnotenie 
 
 
pripomienkového konania k materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2022 o bližších podmienkach 
poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“. 
 
Výzva na pripomienkovanie zverejnená 06.06.2022 

− zverejnený na webovej stránke Úradu BSK: 
 
Úradná tabuľa - Bratislavskykraj.sk  
 

− a na Úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja pri budove Úradu BSK. 
 
 
Počet pripomienok celkom:   0 
Z toho počet zásadných pripomienok:  0 
 
 

P. č.  Organizácia, komisia, verejnosť Pripomienka Obsah pripomienky Zdôvodnenie: 
A – akceptovaná 
N – neakceptovaná 
ČA – čiastočne  

- - - - - 

- - - - - 

 

https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/uradna-tabula/

