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kód uzn: 7.14.16
NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
Schvaľuje
vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia
právnických osôb Slovenský dom Centrope.

Dôvodová správa
Iniciatíva CENTROPE je cezhraničnou iniciatívou štyroch krajín: Rakúska,
Slovenska, Maďarska a Českej republiky, ktorá je postavená na politických memorandách.
Iniciatíva CENTROPE bola založená v roku 2003.
Iniciatíva CENTROPE je postavená na ukončenom projekte BAER I (Building a European
Region), ktorý bol realizovaný ešte pred vstupom Slovenska do EÚ a bol financovaný zo
zdrojov INTERREG IIIA.
Snahou iniciatívy CENTROPE je koordinácia, integrácia a oživovanie cezhraničných aktivít a
úsilie zahrňujúce multilaterálnu spoluprácu v budúcnosti. Jej hlavným cieľom je vytvorenie
atraktívneho a konkurenčne silného regiónu strednej Európy.
Iniciatíva Centrope vychádza z troch dokumentov prijatých na stretnutiach predsedov krajov
a primátorov miest v rokoch 2003, 2005 a 2006, ktorí vyjadrili spoločnú vôľu vytvoriť
stredoeurópsky priestor, spolupracovať vo viacerých tematických oblastiach a mať spoločne
silnejšie slovo voči externým partnerom.
Ciele iniciatívy Centrope:
1. Makroregionálne
a) tvorba stredoeurópskeho regiónu rastu a prosperity, atraktívneho, medzinárodne
uznávaného spoločenstva pokrývajúceho všetky oblasti života regiónu,
vytvárajúce podmienky pre rozvoj cezhraničnej spolupráce
b) sieťovanie, vytváranie partnerstiev,
c) realizácia spoločných projektov v rámci regiónu v období 2003 – 2008 spoločne
realizované projekty v priestore CENTROPE
2. Lokálne
a) inštitucionalizácia spolupráce a posilnenie kooperačného manažmentu na
slovenskej strane multilaterálnej iniciatívy. Tvorba slovenskej decentralizovanej
kancelárie pre spoluprácu,
b) vytvorenie Slovenského Domu Centrope,
c) aktivity spojené s udržateľnosťou projektu (2008-2012).

LIMITÁCIE z pohľadu nového programového obdobia (2014 – 2020)
1. Makroregionálne
a) Európa 2020, Programy Nadnárodnej spolupráce prostredníctvom Dunajskej
stratégie (2010 – až po súčasnosť),
b) nárast konkurencie v regióne, tvorba rôznorodých sieťovaných partnerstiev
(napr. CoDCR, atď.),

definitívny útlm aktivít Maďarska v iniciatíve CENTROPE (od roku 2014),
d) postupný útlm aktivít Rakúska v iniciatíve CENTROPE (definitívne po roku 2017,
ukončenie udržateľnosti projektu CENTROPY CAPACITY),
e) žiaden nový spoločný projekt Iniciatívy CENTROPE po roku 2012.
c)

a)
b)
c)

d)

2. Lokálne
nemerateľný a nezaznamenaný prínos aktivít Slovenského domu Centrope za
obdobie 2013 – 2016 pre hlavné mesto SR Bratislava,
blokovanie snáh a aktivít iniciovaných hlavným mestom SR Bratislava v rámci
Združenia CENTROPE,
nepodporovanie a diskriminácia aktivít hlavného mesta Bratislavy (napr. úspešná
grantová žiadosť SDC v roku 2016 pre potreby podpory Public eventu BSK pre 7.
summit Výboru miest a región (30.000 Euro) ako aj výročnej konferencie ARGE
Donnau (5.000 Euro),
v oboch prípadoch rovnocenný akcionár združenia hlavné mesto Bratislava
nebolo do grantovej žiadosti zahrnuté (Bratislava rovnako organizuje Public event
pre 7. summit Výboru miest a región ako aj 10.výročnú konferenciu CoDCR).

Vychádzajúc zo zmapovania implementácie programov Iniciatívy CENTROPE v období
rokov 2003 – 2017 je možné skonštatovať, že:
-

Iniciatíva naplnila svoju historickú úlohu (najmä sieťovanie krajín východnej Európy
v období pred vstupom do EÚ a počas obdobia rokov 2003-2008),
Iniciatíva od roku 2014 zažíva v rámci regiónu postupný útlm a jednotlivé krajiny
regiónu aktivity v CENTROPE utlmujú (Rakúsko, Maďarsko).

V súčasnosti na základe komunikácie so zahraničnými partnermi je prioritou krajín
združených v CENTROPE (Rakúsko, Maďarsko) najmä Dunajský nadnárodný program,
ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013.
Nový Dunajský program bude podporovať spoluprácu v krajinách dunajského regiónu
predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia
a zvyšovania energetickej účinnosti a podpory udržateľnej dopravy a rozvoja moderných
infraštruktúr. Osobitným cieľom bude podpora implementácie a riadenia dunajskej stratégie.
Inštitucionalizácia spolupráce na Slovensku a posilnenie kooperačného manažmentu na
slovenskej strane viedla k vytvoreniu slovenskej decentralizovanej kancelárie pre spoluprácu,
tzv. DOM Centrope. Združenie právnických osôb bolo založené na základe schválenia
zastupiteľstiev miest Bratislava a Trnava v r. 2008.
Cieľ združenia: Je konať v mene svojich členov a zastupovať ich spoločné záujmy v rámci
multilaterálnej iniciatívy Centrope.
Súčasní členovia združenia: mesto Bratislava, kraj Bratislava, mesto Trnava, kraj Trnava.

Orgány združenia: Valné zhromaždenie, predseda združenia, dozorná rada.
Kancelária združenia je výkonný orgán, ktorý zabezpečuje, odborné, organizačné,
administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s cieľmi združenia.
Finančné zabezpečenie projektu:
a) zdroj NFP Interreg III a AT- SK
b) výška NFP 4 798 930 Sk
Obdobie realizácie: 09/2006 – 05/2008
Výstupy projektu - založenie Domu Centrope, najmä:
a) vybudovanie kancelárie, zabezpečenie technické, personálne
b) organizácia najmä workshopov s tematickým zameraním
c) vytvorenie web portálu www.centrope.info/sk
d) propagačné a informačné brožúry a materiály
Udržateľnosť projektu – 5 rokov (do 06/2013), vytvorenie a aktivity cez Slovenský Dom
CENTROPE
Nutnosť založenia združenia sa odvíjala od povinností hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy vyplývajúcich so Zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci
projektu Dom CENTROPE, ktorá uvádza povinnosť konečného prijímateľa nemeniť
výsledky projektu počas 5 rokov, tzn. do 07/2013.
Hlavné mesto SR Bratislava v období rokov 2010 – 2017 prispelo na činnosť Slovenského
Domu CENTROPE (ďalej aj ako „SDC“) sumou vo výške 66 905 Euro nasledovne:

2010

2011

2012

6800

6669

5000

obdobie
2013
2014
Suma v Euro
15000
15000

2015

2016

2017

8436

5000

5000

Napriek viacerým výzvam k 15.4.2016 Slovenský Dom CENTROPE nepredložil členovi
združenia hlavnému mestu SR Bratislava žiaden relevantný materiál, ktorý by deklaroval
znásobenie pridanej hodnoty členského príspevku napr. formou úspešne realizovaného
projektu pod značkou združenia Slovenského Domu Centrope s merateľnou, realistickou,
efektívnou a účinnou pridanou hodnotou pre hlavné mesto SR Bratislava v období rokov
2013 – 2016, tzn. od ukončenia monitorovacieho obdobia.
Pre obdobie 2013 – 2017 neboli identifikované žiadne projekty s merateľným prínosom pre
hl. mesto Bratislava ako rovnocenného akcionára Slovenského Domu Centrope.

Riaditeľka SDC bola zástupcom hlavného mesta SR Bratislava (list štatutára hl. mesta)
prostredníctvom VZ (18.2.2016, 16.3.2016) a osobnými návštevami niekoľko krát vyzývaná
k spracovaniu spätnej väzby prínosov pre hlavné mesto SR Bratislavu (minimálne za obdobie
2013 – 2016) z realizovaných aktivít prostredníctvom SDC.
Hlavné mesto SR Bratislava nie je minimálne logom propagované na web stránke
http://www.tourcentrope.eu/sk/, ktorá zabezpečuje udržateľnosť projektu CENTROPE
CAPACITY.
Slovenský Dom CENTROPE dňa 11.3.2016 žiadal grantovú dotáciu od MZV na dve aktivity:
a)

Verejné podujatie na okraj Európskeho summitu regiónov a miest 2016 vo výške
30.000 Euro

b)

Podujatie na okraj stretnutia Rady podunajských regiónov a miest 2016 (back to
back míting ARGE v rámci 5. výročného fóra Dunajskej Stratégie) vo výške 5.000
Euro.

Obe grantové dotácie Slovenský Dom CENTROPE žiadal len pre Bratislavský
samosprávny kraj i napriek tomu, že hlavné mesto SR Bratislava je rovnocenný člen
Združenia a organizuje v oboch témach taktiež sprievodné podujatia.
Na základe viacerých požiadaviek hlavného mesta SR Bratislava boli nakoniec dňa 18.4.2016
e-mailovo zaslané informácie o aktivitách uskutočňovaných v rámci Iniciatívy Centrope ako
aj Slovenského Domu Centrope. Zaslané informácie boli viac menej rovnakého obsahového
charakteru. Informácie sú všeobecného charakteru, bez priamej väzby na benefity pre hlavné
mesto SR Bratislava. V poskytnutých podkladoch boli sumarizované projekty bez priamej
informácie v akej pozícii sa v uvádzaných projektoch nachádzali jednotliví členovia SDC, ako
aj samotný SDC. Zároveň chýbala informácia o udržateľnosti jednotlivých projektoch
realizovaných SDC v rámci Iniciatívy CENTROPE ako aj akákoľvek verejný odkaz/citácia na
jednotlivé projekty (web link, použitý zdroj, atď.).
Vzhľadom na vyššie uvedené je preto zrejmé, že členstvo hlavného mesta SR Bratislava
v záujmovom združení Slovenský dom Centrope neprináša pre hlavné mesto žiadne výhody
resp. výsledky, ktoré by opodstatňovali ďalšiu účasť resp. ďalšie trvanie členstva hlavného
mesta SR Bratislava v tomto záujmovom združení. Nakoľko je z členstvom v tomto
záujmovom združení spojená aj povinnosť pravidelnej úhrady členských príspevkov,
navrhujeme aj z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných
zdrojov vystúpiť z tohto záujmového združenia.
Materiál týkajúci sa vystúpenia hlavného mesta SR Bratislavy záujmového združenia
Slovenský dom Centrope je predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu v súlade
s platným znením stanov záujmového združenia Slovenský dom Centrope a v súlade
s príslušnými ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov v zmysle ktorých patrí rozhodnutie o vystúpení zo záujmového združenia do
kompetencie mestského zastupiteľstva. V prípade schválenia vystúpenia hlavného mesta SR
Bratislava zo záujmového združenia Slovenský dom Centrope bude v mene hlavného mesta
SR Bratislava zaslané združeniu oznámenie o vystúpení, pričom členstvo zanikne prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude oznámenie o vystúpení doručené
kancelárii združenia.
Vystúpenie hlavného mesta SR Bratislava zo záujmového združenia Slovenský dom Centrope
nemá žiaden vplyv na pôsobenie mesta v Iniciatíve Centrope. Mesto sa od roku 2016
samostatne v politickom zastúpení zúčastňuje zasadnutí politickej rady Centrope (najvyšší
orgán v rámci organizačnej štruktúry Iniciatívy Centrope).
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom
Centrope.

Výpis
zo zápisnice č. 1
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 6. 2. 2018

K bodu 2
Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo
záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
„Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového
združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope“ berie materiál na vedomie
a žiada:
a) dopracovať do materiálu informácie špecifikované na zasadnutí komisie
b) pozvať na MsZ, na ktorom sa bude rozhodovať o vystúpení zo
Slovenského domu Centrope, riaditeľku Slovenského domu Centrope
a osobu zodpovednú zastupovať záujmy mesta Bratislavy na valných
zhromaždeniach Slovenského domu Centrope.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r.
tajomníčka komisie

V Bratislave, 7. 2. 2018

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

