Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Brusel, Belgicko
Dátum: 11. – 13. októbra 2015
Účastníci zahraničnej pracovnej cesty:
Ivo Nesrovnal, primátor
Vojtech Okša, Kancelária primátora
Obsah rokovaní:
Primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal sa dňa 12. októbra 2015
zúčastnil pracovného stretnutia s prezidentom Výboru regiónov Markku Markkulom.
Hlavnou témou rokovania bolo usporiadanie 7. samitu Výboru regiónov v Bratislave v
júli 2016. Na stretnutí sa preberali návrhy tém samitu, medzi ktoré patrí napríklad
revízia viacročného finančného rámca a téma spájania ľudí, miest a zdrojov.
Rokovalo sa aj o financovaní samitu a ďalšom postupe pri organizačnom
zabezpečení samitu.
Program zahraničnej pracovnej cesty pokračoval otvorením 114.
plenárneho zasadnutia Výboru regiónov vrátane oficiálneho otvorenia podujatia
Open Days – Európskeho týždňa regiónov a miest, tradičného prestížneho
európskeho podujatia s účasťou politických a odborných predstaviteľov miest a
regiónov.
Vo večerných hodinách pokračoval program zasadnutím Predsedníctva
Výboru regiónov, na ktorom bol potvrdený termín konania samitu v Bratislave na 8. a
9. júla 2016 a taktiež príspevok Výboru regiónov na usporiadanie samitu v
predbežnej výške 900 000 eur.
Nasledujúci deň, 13. októbra 2015, sa konalo zasadnutie politickej frakcie
EPP vo Výbore regiónov, kde nosnou témou bola aktuálna téma migračnej krízy v
EÚ a jej implikácie pre európsku ale aj regionálnu politiku. Program pracovnej cesty
uzavrelo stretnutie národnej delegácie SR vo Výbore regiónov, kde primátor
Bratislavy a predseda BSK informovali ostatných členov delegácie o stave príprav
samitu Výboru regiónov v Bratislave a dohodli sa na ďalšom spoločnom postupe.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC umožnila:
 priame rokovanie o konkrétnych otázkach organizácie a obsahu samitu
Výboru regiónov v Bratislave s najvyššími predstaviteľmi Výboru regiónov ako
aj členmi národnej delegácie SR vo Výbore regiónov
 určenie harmonogramu ďalšieho postupu pri organizácii samitu v Bratislave v
júli 2016
V Bratislave dňa 20. 10. 2015
Podpis účastníka / účastníkov ZPC

