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NÁVRH  UZNESENIA 
 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu: 

A. berie na vedomie 

 
informáciu o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 
v Bratislave.  

 
B. schvaľuje 

záujem hlavného mesta SR Bratislavy uchádzať sa o usporiadanie, v súčinnosti s Bratislavským 
samosprávnym krajom a Výborom regiónov, 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 
2016 v Bratislave.  
 

C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1.tlmočiť záujem havného mesta SR Bratislavy o usporiadanie 7. Európskeho summitu regiónov 
a miest v roku 2016 v Bratislave Výboru regiónov, 

 
2.prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť pripravenosť hlavného mesta SR Bratislavy  

na usporiadanie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave 

D. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predložiť informáciu o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 
2016 v Bratislave. 

T: 30. november 2015  

 

 

 
 

 

 



Dôvodová správa 
 

 

Bratislava má príležitosť uchádzať sa o usporiadanie 7. Európskeho summitu regiónov a miest. 
Táto možnosť bola prerokovaná primátorom hlavného mesta Bratislavy a predsedom 
Bratislavského samosprávneho kraja s vedením Výboru regiónov počas jeho júnového 
rokovania. Národná  delegácia vo Výbore regiónov záujem Bratislavy podporuje. 

Výbor regiónov vznikol v roku 1994 na základe Maastrichtskej zmluvy ako poradný orgán Rady 
EÚ, Európskej komisie a Európskeho parlamentu pre otázky regionálneho záujmu. Má šesť 
komisií a 350 členov zastupujúcich miestne a regionálne orgány z 28 členských krajín EÚ. 
Summit regiónov a miest sa schádza sa v dvojročných intervaloch. Doterajšie summity regiónov 
a miest sa konali v Amsterdame (1997), Wroclawi (2005), Ríme (2007), v Prahe (2009), Kodani 
(2012),  Aténach (2014). 

Ostatného summitu regiónov v Aténach sa zúčastnilo 1400 delegátov.  

Agenda summitu býva úzko previazaná s prioritami predsedníckej krajiny v EÚ. V druhom 
polroku roku 2016 Rade EÚ predsedá Slovenská republika.  

V prípade schválenia záujmu hlavného mesta stať sa spoluorganizátorom 7. Európskeho 
summitu Výboru regiónov bude tento záujem tlmočený Výboru regiónov. O mieste usporiadania 
summitu rozhodne Byro Výboru regiónov.  

V prípade, že sa summit bude konať v Bratislave, stane sa pravdepodobne najväčším podujatím 
organizovaným v Bratislave počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Summit 
a jeho organizácia predpokladá úzku tematickú a organizačnú súčinnosť medzi jeho 
usporiadateľmi a národnými inštitúciami, zodpovednými za výkon predsedníctva v Rade EÚ.  

 

Dátum summitu: júl - december 2016, podľa dohody spoluorganizátorov (Výbor regiónov, 
hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj)  

Miesto konania summitu: Bratislava 

Počet účastníkov: 800-1200 

Náklady sa delia medzi troch spoluorgnizátorov: 

1.Výbor regiónov: cca 1 mil EUR 

2.Domáci usporiadatelia (hlavné mesto Bratislava a a Bratislavský samosprávny kraj) 

Predpokladané náklady domácich usporiadateľov (odhad, podľa neformálnych informácií 
o ostatnom summite): 300 000-450 000 EUR. 


