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Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

 ž i a d a  

 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

vypracovať návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 - 

2018 vychádzajúc z existujúcich dokumentov a strategických materiálov so zohľadnením 

priorít primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva, 

hlavného mesta SR Bratislavy, prerokovať ho v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy a predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

T: 30. 04. 2015 



Dôvodová správa 

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy od roku 2010 schválilo viacero strategických dokumentov, 

ktoré definujú smerovanie mesta v krátkodobom a strednodobom horizonte. Zároveň sa 

v novembri 2014 uskutočnili komunálne voľby, v ktorých boli zvolení noví predstavitelia 

samosprávy. Každý z nich sa uchádzal o pozíciu v samospráve so svojim volebným 

programom. 

 

Pre určenie najdôležitejších tém, definovanie strategického smerovania a efektívne 

fungovanie samosprávy v tomto volebnom období považujeme za potrebné vytvoriť 

spoločný programový dokument, ktorý by zohľadňoval všetky doteraz existujúce schválené 

dokumenty ako aj priority primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva. 

 

V programových priorít navrhujeme zohľadniť najmä Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 2010-2014, koncepciu rozvoja MHD, protikorupčné minimum, program 

aktívneho starnutia 2014-2020, zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, pravidlá 

občianskeho rozpočtu, prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce, rozvoj 

elektromobility v prostredí hlavného mesta, stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy, dohovor primátorov a starostov v oblasti znižovania emisií, vývoj cestovného 

ruchu a pod. 

 

Navrhujeme poveriť primátora vypracovaním Programových priorít na obdobie 2015-

2018, prediskutovať ho v komisiách Mestského zastupiteľstva a predložiť ho na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu. V súlade s týmto dokumentom navrhujeme, aby následne bol pre 

roky 2016-2018 pripravovaný aj rozpočet mesta.  

 

 

 


