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Bratislava,  apríl 2010 
 

  
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa  13.4.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa  20.4.2010 
 
 
 
 
 

N  á  v  r  h   
na zrušenie  účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v záujmovom  združení  
                                        TURISTIKA  BEZ  HRANÍC  

______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh 
na zrušenie účasti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  v záujmovom 
združení  TURISTIKA  BEZ  HRANÍC 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter  Tatár  
zástupca starostu       

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna  Lašánová  
finančné oddelenie       

 - návrh uznesenia  
- dôvodovú správu  
- výpis uznesenia  č. 96/1999 z 29.júna 
  1999      

 
  

  
 
 
 



N á v r  h     u z n e s e n i a  :   
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré  Mesto   
 
z r u š u j e   
 
účasť mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  v záujmovom združení   TURISTIKA  
BEZ HRANÍC  
 
 
 
 



Dôvodová  správa  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  na svojom zasadnutí   
dňa  29. júna  1999  uznesením č. 96/1999 schválilo  účasť  mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto  v záujmovom združení   TURISTIKA  BEZ  HRANÍC. 
  
Zakladateľskú zmluvu o založení združenia   podpísali starostovia  mestských častí  Bratislava-
Staré Mesto,   Devín, Devínska Nová Ves, Karlova Ves  a Petržalka s týmto predmetom činnosti: 
 „koordinácia prípravy, financovania a realizácie projektu „Turistika bez hraníc „  
zameraného na vytváranie podmienok pre  zlepšenie kvality životného prostredia , pre 
krátkodobú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov  hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy. „ 
Záujmové združenie  od dňa registrácie  (17.5.1999) do konca volebného obdobia 2002  
nevykonávalo žiadnu činnosť  a nezaktivizovalo sa  ani po nástupe nových štatutárnych 
zástupcov  v nasledujúcom volebnom období.  
Vzhľadom na  tieto skutočnosti považujeme účasť  mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
v nefunkčnom  združení za formálnu a navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu  schváliť zrušenie  
účasti  a zo združenia vystúpiť.    
 
      


