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Predstavitelia bratislavskej miestnej samosprávy chcú, aby Bratislava mala v Rade partnerstva 
širšie zastúpenie. Regionálne združenie mestských častí, ktorého rokovanie sa konalo 25. apríla, 
delegovalo do nej päť starostov - zástupcov jednotlivých bratislavských okresov.  

Bratislavskí starostovia majú eminentný záujem na tom, aby pripravovaný zákon o odpadoch, 
ktorého štvrtá verzia je predložená na pripomienkové konanie, bol múdry a prospešný pre mestá a 
obce. Ukázalo to aj rokovanie Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré dvoch svojich zástupcov vysiela na rokovanie za okrúhlym stolom zamerané na 
tento dôležitý zákon. Rokovanie sa má uskutočniť v najbližších dňoch.  

Predseda regionálneho združenia, starosta bratislavskej mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan 
konštatoval, že návrhy zmien sú veľmi komplikované. Miestnym samosprávam však ide o to, aby 
zákon bol jasne čitateľný a nevytváral priestor na dilemy a konflikty. Napríklad, aby sa nemuseli ťahať 
po súdoch pre pokuty za neudržiavané zelené plochy, ak sa niekto bude domnievať, že pokutu dostal 
neoprávnene. Takéto skúsenosti majú v Petržalke, Rači, ale aj v iných mestských častiach.  

Starostovia sa zaoberali aj návrhom novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V súvislosti s daňou z nehnuteľností Vladimír Bajan 
konštatoval snahu miestnych samospráv zahrnúť do zdaňovania aj notové, ale neskolaudované 
stavby. Ďalšou ich snahou je vyriešiť platenie daní v čase dedičského konania. V záujme samospráv 
tiež je, aby novelizovaný zákon v prípade poplatku za odpady umožnil obciam a mestám poskytnúť 
občanom rôzne úľavy prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.  

Na rokovaní opätovne rezonovala téma prípravy programového obdobia 2014 - 2020 pre 
Bratislavu a Bratislavský samosprávny kraj, a to z hľadiska kreovania Rady partnerstva Bratislavy 
a Bratislavského kraja pre čerpanie finančných prostriedkov z Integrovaného operačného programu. 
Ako informoval primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik, partnerstvo budú tvoriť zástupcovia miestnej 
a územnej samosprávy, štátnej správy a sociálno-ekonomických partnerov. Rada partnerstva bude 
mať rozhodovacie právomoci pri vytváraní odborných skupín pre prípravu Regionálnej integrovanej 
stratégie a stratégie pre udržateľný mestský rozvoj, ako aj pri schvaľovaní Regionálnej integrovanej 
územnej stratégie, zoznamu projektov ašpirujúcich na podporu nenávratným finančným príspevkom či 
pri schvaľovaní programu výziev.  

Pokiaľ ide o miestnu samosprávu, v Rade partnerstva mali byť pôvodne zastúpení primátori 
Bratislavy, Malaciek, Pezinka a Senca, ako aj jednotlivých regionálnych združení miest a obcí na 
území kraja. Predstavitelia bratislavskej miestnej samosprávy sú však presvedčení o tom, že 
Bratislava vzhľadom na svoje postavenie by v nej mala mať širšie zastúpenie. A tak regionálne 
združenie mestských častí deleguje do nej päť starostov - zástupcov jednotlivých bratislavských 
okresov.  
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