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Návrh

uznesenia

UZNESENIE č. ...... /2017
zo dňa 20.12.2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na

vedomie

Informáciu o Harmonograme prípravy a zberu materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2018 a rámcovom programe zasadnutí
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2018

Dôvodová správa

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch sa Zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.

Navrhované termíny zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
v kalendárnom roku 2018 sú nasledovné:

26. januára 2018 - piatok
16. marca 2018 - piatok
27. apríla 2018 - piatok
15. júna 2018 - piatok
21. septembra 2018 - piatok
16. novembra 2018 - piatok
14. decembra 2018 - piatok

Celkový počet plánovaných zasadnutí je 7.

Materiál uvádza časový harmonogram zasadnutí Zastupiteľstva BSK v kalendárnom roku 2018
tak, aby bolo dodržané ustanovenie zákona a súčasne, aby umožňoval poslancom Zastupiteľstva
BSK naplánovať si pracovné zámery, odborné a osobné aktivity v roku 2018.

Obsahom dôvodovej správy materiálu je tiež predbežný návrh rámcového programu jednotlivých
zasadnutí, ktorý je otvorený a bude sa v priebehu roka dopĺňať, aktualizovať podľa
návrhov, aktuálnosti a naliehavosti.

Rámcový program zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
na rok 2018

Navrhovaný termín rokovania 26.01.2018






















Návrh rozpočtu BSK na roky 2018 - 2020
Správa o kontrolnej činnosti ÚHK BSK za 2. polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského
samosprávneho kraja na 1. polrok 2018
Stanovisko k návrhu rozpočtu BSK na rok 2018 – 2020
Delegovanie nových zástupcov BSK do rád škôl a školských zariadení
Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho
kraja na roky 2014-2020
Návrh na schválenie podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok projektu
„Technická asistencia Informačného bodu“ v rámci programu spolupráce INTERREG V-A
SK-HU 2014-2020
Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja do projektu
„Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť
polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“
Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja do projektu
„Revitalizácia NKP park v Malinove“ v rámci dotačného programu z Ministerstva kultúry
SR v programe Obnovme si svoj dom
Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2017/2018
Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 a rámcový plán aktivít na rok 2018
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č....../ 2018
o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom
poskytujúcich sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/2008 Z.z. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č......./ 2018
o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych
služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1998 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja

Navrhovaný termín rokovania 16.03.2018




















kontrola plnenia uznesení Z BSK
VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jazykovým školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a o poskytovaní dotácií jazykovým
školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – v prípade schválenia rozpočtu podľa aktuálneho
návrhu OŠMŠ
Návrh na schválenie predloženia projektového zámeru v rámci výzvy programu IROP
2014 – 2020 za účelom realizácie projektu „Kreatívne centrum Bratislava“
Návrh na schválenie podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok projektu „Objavte
Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne – Discover the Small and Moson Danube by
bike and boat“ (DANUBE BIKE&BOAT) v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SKHU 2014-2020
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese
Pezinok – DSS a ZPB MEREMA“ v rámci výzvy programu IROP 2014 – 2020
Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do
projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A SK – CZ (Dohodu o spolupráci partnerov na projekte
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika k projektu „Rozvoj
dovedností žáků v přírodovědných a technických oborech“ financovaného v rámci
Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020)
Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do
projektu „Virtuálna vinárska škola SK-CZ“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK
– CZ (Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika k projektu „Virtuálna vinárska škola SK-CZ“
financovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020)
Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu
rozvoja vidieka v zmysle VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja
Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do
projektu „Vybudovanie ekocentra v Čunove“ v rámci programu spolupráce INTERREG VA SK-AT 2014-2020
Návrh na schválenie Koncepcie budovania siete enviromentálno-vzdelávacích centrier
v BSK
Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok
2018 v zmysle VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (na schválenie, spoločný materiál k všetkým BRDS)








Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok
2018 v zmysle VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (na schválenie, spoločný materiál k všetkým BRDS)
Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na
podporu športu a mládeže v zmysle VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja
Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho
kraja za rok 2017

Navrhovaný termín rokovania 27.04.2018














kontrola vybavovania sťažností a petícii
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
programu INTERREG VA SK-AT za účelom realizácie projektu „Cezhraničné prepojenie
územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku
Morava“
Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2017
Odpočet plnenia akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 – 2020 (na
vedomie)
Aktualizácia Stratégie rozvoja kultúry BSK 2015-2020 a akčný plán 2018-2020 (na
schválenie)
Hodnotiaca správa za predchádzajúci rok o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégii
rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020
Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2017
Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2017
Návrh na I. zmenu rozpočtu BSK v roku 2018
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja

Navrhovaný termín rokovania 15.06.2018



stanovisko k záverečnému účtu BSK za rok 2017, (ak sa predloží záverečný účet),
plán kontrolnej činnosti ÚHK BSK na 2. polrok 2018


















Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách BSK na roky 2013 –
2018 – odpočet
Aktualizácia koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť
polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „Kreatívne centrum Bratislava“ v rámci výzvy programu IROP 2014 –
2020
Správa z hodnotenia PHSR BSK 2014-2020 za rok 2017
Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 – 2020 za rok 2017
Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok
2017 (na vedomie)
Informácia o priebehu BRDS na podporu turizmu za rok 2017
Návrh na poskytnutie členského príspevku KOCR Turizmus Regiónu Bratislava
najneskôr do 30.6.
Správa o činnosti krajskej organizácie Turizmus Regiónu Bratislava 2017 (zodpovedný
KOCR BRT)
Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP – projekt „Kreatívne centrum Bratislava“
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (na schválenie)
Monitorovacia správa programového rozpočtu BSK k 30.6.2018
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja

Navrhovaný termín rokovania 21.09.2018









správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách BSK na roky 2019 - ? –
nová stratégia do 30. 9. 2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácií z BRDS na podporu športu a mládeže
pre rok 2019 – do 30. 9. 2018
„Informacia o implementacii Programu spoluprace INTERACT 2014-2020“ (odbor
INTERACT)
VZN o určení počtu tried prvých ročníkov na školský rok 2019/2020 – do 31. 10. 2018
Aktualizácia „Programových priorít Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne BSK“
2018-2022
VÝZVA Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2019 (na
schválenie, spoločný materiál k všetkým BRDS)
VÝZVA Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2019 (na
schválenie, spoločný materiál k všetkým BRDS)






Informácia o návrhu na vymenovanie členov hodnotiacej komisie BRDS na podporu
kultúry (na vedomie)
Informácia o menovaní členov odbornej hodnotiacej komisie pre turizmus 2019
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja

Navrhovaný termín rokovania 16.11.2018




Návrh na II. zmenu rozpočtu BSK v roku 2018
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja

Navrhovaný termín rokovania 14.12.2018








plán kontrolnej činnosti ÚHK BSK na 1. polrok 2019
Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho
kraja na roky 2014-2020
Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 – 2021
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
a odpočte projektov Aktualizovaného akčného plánu BSK označených prioritou jeden
Informácia
o vybavení
interpelácií
poslancov
zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja
Informácia Harmonogram prípravy a zberu materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019

Poznámka:
Pri materiáloch týkajúcich sa predkladania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok treba zohľadniť
skutočnosť, že termíny predloženia predmetných materiálov sa môžu zmeniť v závislosti od vyhlásenia
výziev.

