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Návrh   uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

A. schvaľuje   
 
vytvorenie stálej pracovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorá 
bude koordinovať aktivity bratislavskej samosprávy s orgánmi štátnej správy a s orgánmi 
Bratislavského samosprávneho kraja v spojitosti s predsedníctvom Slovenskej republiky 
v Rade Európskej únie v nasledovnom zložení: 
          

1. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - predseda 
2. riaditeľ Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
3. predseda komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
      Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
4. predseda komisie územného a strategického plánovania,  životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

5. predseda komisie dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

6. predsedníčka komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

7. predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 
8. vedúci dotknutých oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
9. zástupcovia občianskych združení a organizácií podľa dohody členov komisie 
 

T: 30.4.2015 
 

B. žiada   
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. predkladať na rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy správu o príprave hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. 

         T: mesačne 
 
2. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v spolupráci s príslušnými útvarmi Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vypracované finančné požiadavky hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy na dôstojnú reprezentáciu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ako hlavného mesta krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie.  

          
T: 25. 6. 2015 

 
3. vyzvať premiéra Slovenskej republiky a vládu Slovenskej republiky, aby zaradila 

požiadavky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s predsedníctvom 
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie medzi svoje priority, a aby venovala 
dostatočnú pozornosť skvalitneniu prostredia v hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave. 

         T: 30. 6. 2015 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
 
 
Slovenská republika bude od júla 2016 šesť mesiacov predsedať Rade Európskej únie. Keďže 
pôjde o jednu z najvýznamnejších udalostí v novodobej histórii SR, zástupcovia 
Bratislavčanov majú záujem o aktívnu komunikáciu a spoluprácu s orgánmi štátnej správy 
a Bratislavského samosprávneho kraja. Táto udalosť je pre Bratislavu šancou, ako z nej urobiť 
atraktívnu európsku metropolu. Predsedníctvo vnímame ako príležitosť na prezentovanie 
Bratislavy ako zaujímavého mesta na organizovanie medzinárodných politicko-
spoločenských podujatí a prezentovanie Bratislavy ako atraktívneho mesta nielen pre samotné 
predsedníctvo, ale aj pre trávenie voľného času. Toto však nebude možné bez podniknutia 
krokov, ktoré prispejú k revitalizácií verejných priestranstiev, vnesú nový rozmer 
do bratislavských lokalít, ktoré sa stali neatraktívnymi aj v dôsledku zlej finančnej kondície 
samosprávy a nebolo možné z dostupných zdrojov financovať ich opravy. 


