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Kód uzn.: 13.2 

 

 

Návrh uznesenia 
 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

 

informáciu o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy. 



Informácia 

 
 

Dňa 27. 6. 2012 bolo Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavyprijaté 
uznesenie č. 720/2012 v znení: „Vypracovať podmienky na výber záujemcov a spôsob 
prideľovania miest v mestských rekreačných zariadeniach pre sociálne slabšie rodiny 
s deťmi“. 
 

Rekreačné zariadenia Donovaly, Králiky, Píla sú primárne určené na rekreačné účely 
zamestnancov magistrátu a sú v priebehu roka využívané zamestnancami hlavného mesta 
SR Bratislavy a ich rodinnými príslušníkmi. 
Obsadenosť jednotlivých zariadení bola v termíne 1 - 10/2012 nasledovná: 
 
Králiky .......594 osobo/dní 
Donovaly....502 osobo/dní 
Píla...............76 osobo/dní 
 

Chaty na Píle a na Králikoch boli vybudované z prostriedkov odborových organizácií 
a členmi odborovej organizácie, a naviac chata na Králikoch bola vybudovaná v spolupráci 
so  zamestnancami Útvaru hlavného architekta Banskej Bystrice, ktorí  tiež využívajú toto 
zariadenie na rekreáciu svojich zamestnancov 

Realizácia uvedeného uznesenia by spôsobila navýšenie finančných prostriedkov 
v tom zmysle, že by bolo potrebné zabezpečiť správcov v jednotlivých rekreačných 
zariadeniach a museli by byť s nimi uzatvorené pracovno-právne zmluvy. Takisto by boli 
potom potrebné vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu chaty na Donovaloch 
/strecha, okná, kúrenie , nábytok/ a na dovybavovanie týchto zariadení – kuchynský riad, 
chladničky, výmena sporákov, posteľná bielizeň atď., čo by vyvolalo takisto nemalé finančné 
náklady. 
 

Nakoľko sú predmetné rekreačné zariadenia vzdialené od Bratislavy /Donovaly 234 
km, Králiky 220 km, Píla 36 km/, by museli sociálne slabšie rodiny vynaložiť nemalé finančné 
prostriedky na dopravu do miesta rekreačného zariadenia a samozrejme by si museli 
zabezpečiť aj stravovanie  čo by bolo pre tieto rodiny finančne nezvládnuteľné. 
 

Dňa 3. 9. 2012 sa závodný výbor základnej odborovej organizácie pri magistráte 
vyslovil záporne k uvedenému návrhu uznesenia na stretnutí s primátorom hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorý sa s  názorom  ZV ZO stotožnil.  
.  
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Návrh na prerokovanie materiálov na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy 22. 11. 2012 

Kód uzn.: 1.9.2 

 

Uznesenie č. 722/2012 
     zo dňa 07. 11. 2012 
 
Mestská rada  

odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

prerokovať materiály 

1. Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy a priority na rok 2013  

2. Návrh riešenia výstavby resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 

Bratislavy  

3. Informácia o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  

 



~
Anna Dyttertová

predsedníčka komisie

/

KOMISIA SOCIÁLNYCH VEcí, ZDRAVOTNíCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného. mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ

zo dňa 13.11. 2012

k bodu 10:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovala materiál "INFORMÁCIA o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR
Bratislavy", ktorý predložil Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu.
Uznesenie:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
odporúča Mestskému zastupitel'stvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie informáciu
o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.
Hlasovanie:
prítomní: f' za: ~ proti: D zdržali sa: ~

Bratislava 13.11.2012 {\c.....~.
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka


