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 Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu  

 

A. berie na vedomie  

Informáciu o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015  

B. mení 

Uznesenie MsZ č. 954/2013 

v časti B za slovami „Združenia miest a obcí Slovenska.“ nahradiť „bodku“ „čiarkou“ 
a doplniť text „Únie miest a K8“. 

a následne text „TK: 30.06., 31.12.“nahradiť textom „TK: 1x ročne k 31.12., počnúc 
rokom 2016“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Materiál je spracovaný na základe Uznesenia MsZ č. 954/2013  zo dňa 7.2.2013. 
Bratislava je členom stavovských organizácií a okrem ZMOS je to aj Únia miest a K8. 

Na základe citovaného uznesenie má primátor minimálne 2x ročne informovať 
o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS. Keďže v novembri 2014 sa konali voľby do 
orgánov obecnej samosprávy ( vtedy bol aj za primátora zvolený p. Nesrovnal ), 
začiatkom toho roku sa konal snem ZMOS, ktorý zvolil nového predsedu a následne 
sa kreovali aj orgány ako Rada a Predsedníctvo ZMOS. Primátor Nesrovnal sa 
osobne zúčastnil rokovaniach 26. snemu ZMOS  dňa 28. apríla 2015. Hlavné mesto 
SR Bratislava je zastúpené v Rade aj Predsedníctve ZMOS. 

Dňa 26.08.2015 sa v Bratislave konalo rokovanie Rady ZMOS a p. Nesrovnal sa ho 
osobne zúčastnil. 

Primátor Nesrovnal písomne pozval novozvoleného predsedu ZMOS starostu obce Štrba  p.  
M. Sýkoru na osobné rokovanie. Primátor aj s ostatnými predstaviteľmi ZMOS aktívne 
komunikuje ( rokoval  s členmi Predsedníctva  a Rady ZMOS  a to primátorom mesta Košice 
p. Rašim, primátorom mesta Žilina a predsedom Výboru pre verejnú správu a regionálny 
rozvoj p. Chomom ,...) a získava ich podporu na presadzovanie návrhov a legislatívnych 
zmien, ktoré by boli na prospech samosprávy a aj hlavného mesta. 

Informáciu o tom, ako sa aktivity prejavia v konkrétne ( vrátenie podielu financovania 
na 70% u daní od FO, rozpočet na rok 2016, predkladané legislatívne iniciatívy...) 
podá primátor na decembrovej schôdzi MsZ. 

Vzhľadom na skutočnosť, že okrem ZMOS sa hlavné mesto zapája aj do činnosti 
ostatných stavovských organizácií ( v Únii miest bol  primátor Nesrovnal zvolený za 
prezidenta), ktoré svojimi aktivitami sa taktiež snažia vylepšovať postavenie 
a právomoci územnej samosprávy a hlavné mesto prezentuje a presadzuje 
požiadavky, ktoré boli na osoh jemu a jeho obyvateľom ( primátor sa už  stretol sa so 
všetkými troma najvyššími ústavnými činiteľmi )  navrhujeme, aby sa pôvodné 
uznesenie upravilo a primátor podával správu o činnosti všetkých organizácií v rámci 
jedného materiálu. 

Materiál prerokovala Mestská rada dňa 10.09.2015 a prijalo k nemu Uznesenie č. 
150/2015. 
 


