Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 19.05.2020
dňa 26.05.2020

Informácia
o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040

__________________________________________________________

Predkladateľ:

Návrh uznesenia miestnej rady:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

Zodpovedný:
Ing. Daša Turbová
vedúca oddelenia stratégie
a projektového riadenia

Spracovateľ:
Ing. Lucia Lanáková
oddelenie stratégie
a projektového riadenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:
- v materiáli

Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- akčný plán implementácie PHSR (tabuľka)

Bratislava, máj 2020

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040

.

Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pripravila odpočet Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov
2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040 v súlade s § 12 zákona č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja.
Zákon č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja ukladá obci povinnosť
monitorovať program rozvoja obce a do 31.5. zaslať príslušnému vyššiemu územnému
celku správu o plnení. V tejto súvislosti pripravila mestská časť Bratislava-Staré Mesto
odpočet opatrení.
V rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava
-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040 bolo
stanovených 5 špecifických cieľov:
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie životných podmienok obyvateľov ako zdroja a cieľovej
skupiny stratégie
Opatrenie 1.1.1. Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb:
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Dokončenie stavebných prác na Heydukovej - denné centrum - Rekonštrukcia
výťahu (4.Q.17)
- Dobudovali sme zariadenie sociálnych služieb ZOS Palárikova / Dobšinského
a pripravujeme ho na odovzdanie do prevádzky
Opatrenie 1.1.2. Zlepšenie infraštruktúry pre vzdelávanie
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Realizácie projektov v rámci IROP na dovybavenie technického zariadenia
vybraných škôl (Vazovova, M.Hodžu, Dubová, Mudroňová)
- Príprava a realizácia projektov na zlepšenie technického zabezpečenia škôl
- Rozšírenie kapacity na MŠ Gorazdova vybudovaním tried v podkroví
Opatrenie 1.1.3 - Skvalitnenie kultúrnej infraštruktúry
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Rekonštrukcia Pistoriho paláca
- Podporou rôznych foriem kultúry ako: medzigeneračné festivaly, literárne
festivaly, dizajn festivaly, Ekotopfilm, divadelný festival divadla LUDUS s aktívnou
účasťou školopovinných detí, funguje Divadlo bez domova, rôzne interaktívne
výstavy a priestor slúži aj na stretávanie sa komunít.
Opatrenie 1.1.4. - Zvýšenie efektívnosti odpadového hospodárstva
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
-

Budovanie polopodzemných kontajnerov v spolupráci magistrátu hlavného mesta
so spoločnosťou OLO, a.s. ako pilotný projekt

-

Zavedenie odvozu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Opatrenie 1.2.1 - Program pre rezidentov
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Zrekonštruované vybrané budovy vo vlastníctve mestskej časti
- Spolupráca s mestom na realizácie parkovacej politiky

Špecifický cieľ 2 Efektívne využitie zdrojov územia
Opatrenie 2.1.1 - Zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Rekonštrukcia vybraných komunikácií
- Spolupráca s magistrátom ohľadom systému dopravnej infraštruktúry
Opatrenie 2.2.1 - Zvýšenie energetickej efektívnosti územia, budov a infraštruktúry:
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Pripravený pilotný projekt na zníženie energetickej efektívnosti budovy miestneho
úradu
- Ostatné aktivity sú naviazané na finančné prostriedky a budú sa plniť priebežne

Špecifický cieľ 3 Kvalita verejných priestorov, zelenej a modrej infraštruktúry
Opatrenie 3.1.1. - Zvýšenie atraktivity verejných priestorov a 3.1.2. Zvýšenie efektívnosti
využívania verejných priestorov
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Zapojili sme občianske združenia do čistenia verejných priestorov
- Revitalizácie vybraných parkov a námestí
- Budovanie a modernizácia detských ihrísk
- Realizácia projektu „zelená pre zeleň“

Opatrenie 3.2.1 - Zabezpečenie systematickej a odbornej starostlivosti o zeleň
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Vypracovaný dokument starostlivosti o zeleň
- Pripravený a podaní projekt na dokončenie pasportizácie zelene

Opatrenie 3.2.2. - Skvalitnenie manažmentu vodnej infraštruktúry
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Rekonštrukcia a modernizácia závlahového systému na Americkom námestí,
v Medickej záhrade a v parku Belopotockého
Opatrenie 3.2.3 - Adaptabilita územia na klimatickú zmenu
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Zvýšenie retenčných schopností územia, manažment údržby zelených plôch
- Výsadba nového stromoradia a výsadba trvalkových záhonov

Špecifický cieľ 4 - Skvalitnenie kreatívneho prostredia
Tento špecifický cieľ by mal prejsť aktualizáciou a zracionalizovať jednotlivé opatrenia
a úlohy.
Špecifický cieľ 5 - Rozumné (smart) spravovanie mestskej časti
Opatrenie 5.1.1. Rozvoj ľudských zdrojov
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Realizácia školení pre zamestnancov
- Vypracovanie dotazníka spokojnosti
Opatrenie 5.1.2 Skvalitnenie služieb samosprávy
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Pripojenia sa do projektu Elektronizácie služieb
- Technologické inovácie v priestoroch miestneho úradu
- Rozšírenie bezplatnej Wifi
- Realizácia projektu CAF
Opatrenie 5.1.3 Posilnenie partnerstva a spolupráce
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Vytvorenie platformy OldTownNewCom
- Vytvorenie neziskového fondu architekta Weinwurma
- Príprava cezhraničných projektov a ich prvá realizácia
Opatrenia 5.1.5 Podpora účasti zainteresovaných subjektov na rozhodovaní a realizácii
aktivít
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- vytvorenie Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie na základe
participačného projekt
- schválené nové VZN na dotačnú schému a prípravu nových projektov
Opatrenie:
3.3.1 Koncepčný prístup k manažmentu územia,
4.1.1 Skvalitnenie infraštruktúry kreatívneho
4.1.2 Vytvorenie kreatívnej platformy – Staré Mesto
4.2.1 Optimalizácia funkcie turizmu a CR v mestskej časti
5.1.4. Zlepšenie urbánnej bezpečnosti
V rámci tejto priority plníme cieľ nasledovne:
- Tieto úlohy musia prejsť aktualizáciou nakoľko veľa úloh neviem z pozície
mestskej časti plniť
Bližšie informácie o jednotlivých úlohách sa nachádzajú v tabuľke, ktorá tvorí prílohu
tohto materiálu. Na základe realizovaného súčasného odpočtu a schváleného
Staromestského programu by sme do budúcnosti pripravili aktualizáciu opatrení
a jednotlivých úloh.

Akčný plán implementácie špecifického cieľa I.
Špecifický cieľ I.

Zlepšenie životných podmienok obyvateľov ako zdroja a cieľovej skupiny stratégie

Priorita 1.1

Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti služieb územia
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)

Identifikátor
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.2

1.1.2.1

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet

Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb
Zlepšenie technického stavu a vybavenosti budov,
areálov, a infraštruktúry
sociálnych služieb (jasle, senior centrá)
Rozširovanie služieb seniorom a vytváranie verejne
dostupných športovo- kondičných zariadení seniorov vo
väzbe na plochy zelene
Integrácia sociálnych služieb ako nástroj budovania
sociálnej inklúzie

Investičné oddelenie

Investičné oddelenie
Sociálne oddelenie

*HEYDUKOVA DC-stav. práce pre
seniorcentrum(1.Q 17)
*SENIORCENTRUM - Rekonštrukcia
výťahu (4.Q.17)
*ZOS Palárikova / Dobšinského Vybudovanie zariadenia (4.Q18-2.Q20)
MČ sa prostredníctvom Seniorcentra
Staré Mesto prioritne zameriava na
terénne služby v prirodzenom
prostredí prostredníctvom domácej
opatrovateľskej služby. Touto formou
sa poskytuje sociálna služby v priemere
vyše 200 klientom (opatrovateľské
úkony + rozvoz obedov), ktoré
zabezpečuje vyše 50 opatrovateliek.
Pobytové sociálne služby sa snažia
fungovať otvorené komunite – jednak,
aby využívali klienti, ktorým to
dovoľuje zdravotný stav, služby v
komunite, jednak spolupracujeme s
jednotlivcami – dobrovoľníkmi a
sprostredkovávame rôzne druhy aktivít
v zariadení (kaderník, pedikúra,
animoterapia (terapia s využitím
zvierat), klauni projektu Červený nos,
kultúrne podujatia a pod.)

Zlepšenie infraštruktúry pre vzdelávanie
Oddelenie stratégie a projektového
Zlepšenie technického stavu a vybavenosti budov,
areálov, a infraštruktúry vzdelávacích služieb vrátane riadenia Oddelenie školstva
využitia potenciálu plôch verejnej zelene pre
vzdelávacie aktivity a riadené voľno-časové aktivity

eu-projekt dovybavenie učební
školských dielni v základných školách

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1*. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Investičné oddelenie

1.1.2.2

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5

Rozšírenie kapacít vzdelávacích zariadení (kapacity MŠ)

Investičné oddelenie

Riešenie vlastníckych vzťahov areálov a objektov
vzdelávania (súdny spor,prevod vlastníctva)

Majetkové oddelenie

Podpora celoživotného vzdelávania

Oddelenie školstva

Podpora rozvoja talentov

Oddelenie školstva

Spolupráca mestskej časti a vysokého školstva v realizácii Oddelenie školstva
programu „learning by doing“

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.3
1.1.3.1

Rozšírenie a sprístupnenie kapacít vzdelávacích zariadení Oddelenie školstva
prostredníctvom spolupráce s veľkými zamestnávateľmi
(s veľkým podielom mladých
zamestnancov) s využitím ich priestorových kapacít.

Skvalitnenie kultúrnej infraštruktúry
Zlepšenie technického stavu a vybavenosti budov,
areálov, a kultúrnej
infraštruktúry (kultúrne centrá)

Oddelenie investičné

Viď záložku 1.1.2.1
*MŠ GORAZDOVA - vybudovanie 3
tried v podkroví (1.Q17)
Úloha je plnená priebežne vzhľadom
na náročnosť riešenia tejto úlohy je
potrebné dlhšie trvanie plnenia úlohy

Staromestský talent - každoročné
oceňovanie najtalentovanejších žiakov
základných škôl
Podpísané Memorandum o spolupráci
s STU (konkrétny projekt: zriadenie
materskej školy od 1.9.2020 v
priestoroch internátu STU usmernenie po metodickej stránke a
zabezpečenie stravy v jednej z MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto)
Spolupráca s UK – Pedagogická fakulta
– prax študentiek v MŠ Malá a MŠ
Karadžičova
Stredné školy v MČ Bratislava-Staré
Mesto aktívne spolupracujú s
výchovnými poradcami základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto – Deň
otvorených dverí pre žiakov II. stupňa
(8. a 9. ročník)
Viď záložku 1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.4

Podpora aktívnych foriem kultúry ako základu kreatívnej Oddelenie kultúry
ekonomiky

Zvýšenie efektívnosti odpadového hospodárstva
Iniciovanie inovácií v systéme separovaného zberu a Oddelenie životného prostredia,
odvozu komunálneho odpadu
správnych konaní a verejného
poriadku

1.1.4.1

1.1.4.2

Aktívne formy podporujeme, vytvárame
priestor, máme na to asi najvhodnejší
Pisztoryho palác, kde sa aj takéto aktivity
často dejú. Napr. aj medzigeneračné
festivaly, literárne festivaly, dizajn
festivaly,Ekotopfilm, divadelný festival
divadla LUDUS s aktívnou účasťou
školopovinných detí, funguje tu Divadlo
bez domova, rôzne interaktívne výstavy a
priestor slúži aj na stretávanie sa komunít.
Rovnako je tu finančná podpora cez
dotačný systém Starého Mesta.
Podporujeme aj pasívne, čiže dávame k
dispozícii naše zariadenia so zľavami na
nájomnom, ponúkame aj techniku,
ozvučenie, inventár. Nie, nemáme ďalšiu
Novú Cvernovku. Ale máme divadelnú
stagionu v našom centre na Školskej ulici,
ktorá dáva priestor naraz viacerým
divadlám, Ticho a spol. Zrakáč, ,amatérske
divadlo Ívery, je tu vyše 30 r. Detské
baletné štúdio, hráva tu Stopy snov,
divadlo pracujúce s mentálne
znevýhodnenými. Takýto princíp stagiony
je tu už viac rokov a pozitívne sa overil, že
funguje.

Podpora aktivít obyvateľov a iných zainteresovaných
subjektov pri zavádzaní nových foriem ekologického
nakladania s odpadmi

Oddelenie životného prostredia,
správnych konaní a verejného
poriadku

Budovanie polopodzemných
kontajnerov bolo realizované v
spolupráci magistrátu hlavného mesta
so spoločnosťou OLO, a.s. ako pilotný
projekt v iných mestských častiach z
dôvodu náročnosti na priestorové
možnosti. Priestorové možnosti a
hlavne technická infraštruktúra
neumožňuje vybudovanie podzemných
resp. polopodzemných kontajnerov v
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
V spolupráci s Oddelním stratégie a
projektového riadenie pripravujeme
porjekt na informovanie verenosti o
dôležiosti nakladania s odpadom a
predcházdanie vzniku odpadu.

Zabezpečenie 100% zhodnocovania bioodpadov z procesu Oddelenie životného prostredia,
správnych konaní a verejného
údržby verejnej
poriadku
zelene

1.1.4.3

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
zaviedla pre celú mestskú časť odvoz a
zhodnotenie biologicky rozložiteľného
odpadu (BRO) zo zelene (tráva, konáre,
lístie). Služba je poskytovaná bezplatne
v jarnom a jesennom termíne.
Zhodnotené množstvo BRO: Rok 2017 2 672 m3, Rok 2018 - 2 788 m3, Rok
2019 – 2 717 m3. Podmienkou účasti
vo verejnom obstarávaní pre externých
dodávateľov údržby verejnej zelene je
zabezpečenie zhodnocovania
bioodpadu podľa zákonom č. 79/2015
o odpadoch v znení neskorších
predpisov.

Akčný plán implementácie špecifického cieľa II.
Špecifický cieľ II.

Efektívne využitie zdrojov územia

Priorita 2.1

Dopravná infraštruktúra
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)

Identifikátor
2.1.1

2.1.1.1
2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet

2017
2018
1.* 2. 3. 4. 1.* 2. 3. 4.

Zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry
Program komplexnej obnovy technického
stavu komunikácií
(vrátane čiastkových rekonštrukcií)

Oddelenie investičné

Passportizácia verejných priestorov s
možnosťou riešenia podzemného
parkovania bez zásahu do zelenej
infraštruktúry
Iniciovanie programu modernizácie verejnej
technickej a dopravnej infraštruktúry s cieľom
zvýšenia efektívnosti (finančná,
environmentálna) funkčnosti, kvality a
atraktívnosti (napr. modernizácia riadenia
dopravy a svetelnej signalizácie)
Iniciovanie diskusie o systéme a organizácii
hromadnej
dopravy v meste.

Oddelenie životného
úloha sa začne v roku 2021
prostredia, správnych konaní a
verejného poriadku

2.2.1
2.2.1.1

Oddelenie dopravy

iniciovanie - preverenie
možnosti úpravy signálnych
plánov - zvýšenie priepustnosti
križovatiek, nap. Americké
nám......

Oddelenie dopravy

iniciovanie vytvorenia novej
linky MHD - lokalita Machnáč

2.2.1.2

Energetika

Popis opatrenia/aktivity

2017
1.* 2. 3. 4.

Zvýšenie energetickej efektívnosti územia,
budov a infraštruktúry
Energetický audit budov v správe samosprávy

Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní a
verejného poriadku
Technologická obmena systémov vykurovania Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní a
budov
v správe samosprávy (Senior centrá – kotolňa, verejného poriadku
regulácia)

2023
1. 2. 3. 4.
*

Viď záložku 2.1.1.1

Priorita 2.2
Identifikátor

2019
2020
2021
2022
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1.* 2. 3. 4. 1.* 2. 3. 4.
*
*

energetické audity sa
pripravujú
naviazané na finančné
prostriedky

Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)
2018
2019
2020
2021
2022
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2023
1. 2. 3. 4.

2.2.1.3

2.2.1.4

Zvyšovanie efektivity v nákupe energií –
centrálny dodávatelia, energetická aukcia a
pod.
Podpora využívania zastavaných plôch pre
získavanie slnečnej energie

Oddelenie majektové

Zisťovanie možostí pre
Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní a zastavenie plôch
verejného poriadku

Priorita 1.2
Identifik
átor
1.2.1
1.2.1.1

Popis opatrenia/aktivity
Program pre rezidentov
Program „Staromešťan“

Pro-rezidenčná politika
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)
Zodpovedné oddelenie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1* 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
.*
Kancelária starostky

Zlepšenie technického stavu a vybavenosti budov a bytov
vo vlastníctve
mestskej časti (nájomné domy rekonštrukcie)

1.2.1.2

Odpočet

Oddelenie investičné

začiatok úlohy rok 2021
*Rekonštrukcia nebytových
priestorov na ubytov.
Zariadenie, Hollého 9-11 ,
(4.Q 2018) *Vybudovanie
VZT v priestoroch matriky
MÚ MČ BA SM (2.Q2019)
*Rekonštrukcia nadzemnej
časti technických miestností,
Medická záhrada (4.Q2018)
*Rekonštrukcia oporného
múru na Pražskej ulici č.17
(4.Q 2019)

1.2.1.3

Návrh konceptu pravidiel parkovania ako nástroja
rezidenčnej politiky

Oddelenie dopravy

1. Návrh konceptu pravidiel
parkovania ako nástroja
rezidenčnej politiky
V roku 2017 dala MČ spracovať
pasport existujúceho dopravného
značenia na komunikáciách v
lokalite ohraničenej ulicami
Štefániková – Palisády –
Mudroňova – Stará vinárska –
Novosvetská – Nekrasovova a
Hlboká cesta. Základným cieľom
bolo získať vo vymedzenej oblasti
prehľad o existujúcom dopravnom
značení a jeho stave, ako aj získať
vo vymedzenej oblasti prehľad o
stavebnom stave komunikácií –
vjazdy na nehnuteľností (dvory,
garáže, parkoviská).
Vypracovaný pasport slúži ako
podklad na riešenie problémov
organizácie dopravy vo vymedzenej
lokalite so zameraním na zlepšenie
podmienok pre parkovanie
obyvateľov MČ – rezidentské
parkovanie. Je potrebné
dopracovanie konkrétnych POD
(projektov organizácie dopravy) na
konkrétnych komunikáciách.
V roku 2018 došlo v rámci tejto
lokality k úprave rezidentského
parkovania na Lermontovovej ul.,
Somolického ul., Hlbokej ceste a

Akčný plán implementácie špecifického cieľa III.

Identifikátor

Špecifický cieľ III.

Kvalita verejných priestorov, zelenej a modrej infraštruktúry

Priorita 3.1

Verejné priestory
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1* 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
3.1.1

Zvýšenie atraktivity verejných priestorov
Program riešenia problematiky
neprispôsobivých skupín vo
verejnom priestore

Oddelenie životného
prostredia, správnych
konaní a verejného
poriadku

Urbanistické súťaže na riešenie revitalizácie
verejných priestorov (Dunajská promenáda,
Južné predmestie)

Referát územný plán a
rozvoj

3.1.1.1

3.1.1.2

Kancelária prednostu,
oddelenie investičné a
oddelenie životného
prostredia,životného
správnych
Oddelenie
prostredia, správnych
konaní a verejného
poriadku
3.1.1.3

Revitalizácia vybraných verejných priestorov
(Fajnorovo
nábrežie, Šafárikovo námestie)

Spolupráca neziskovou organizáciou Milosrdní
bratia, Domov sv. Jána z Boha a s Občianskym
združením STOPA v rámci programov
pracovnej terapie: 1. V rokoch 2017-2018
klienti zapojení do čistenie verejných
priestorov (zber rozptýleného odpadu a
zametanie) v historickej časti mesta. 2. V roku
2019 pracovná terapia zameraná na nácvik
zručnosti pri revitalizácií zelených plôch v
meste (Medická záhrada, Vajanského a
Fajnorovo nábrežie).
V súčasnosti rokujeme s magistrátom o ZaD
Územného plánu 07, kde sa prerokováva aj
možnosť pridania Južného predmestia v rámci
CMO, ako časť územia, pre ktorú sa má v
budúcnosti vypracovať ÚPN-Z.

dokončená revitalizácia Landererovho
parku (Šafárikovo námestie)-leto 2018

Tvorba zelene v území mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto bola orientovaná na
tvorbu resp. obnovu líniovej zelene
(stromoradia) a na revitalizovanie už
existujúcich parkov a verejných priestranstiev,
na vytváranie hodnotnejšieho, kvalitnejšieho
už existujúceho prostredia. V rokoch 2016 až
2020 boli zrealizované: 1. Belopotockého park
– kompletná revitalizácia, kolaudácia v roku
2016-17, 2. Kmeťovo námestie - kompletná
revitalizácia v roku 2018, 3. Fajnorovo nábr.
(založenie záhonov na ploche 340m2)revitalizácia, 4. Výsadba letničiek v počte 10
960 ks a cibuľovín v počte 27 420 ks.

Kancelária prednostu a
životné oddelenie
Oddelenie životného
prostredia, správnych
konaní a verejného
poriadku

3.1.1.4

Budovanie psích parkov a detských ihrísk

3.1.1.5

Podpora rozširovania plôch zelene na území
Oddelenie životného
mestskej časti a to i formou dočasného využitia prostredia, správnych
konaní a verejného
voľných a nevyužitých plôch.
poriadku

3.1.2

3.1.2.1

Zvýšenie efektívnosti využívania verejných
priestorov

Podpora spolyfunkčnenia verejných priestorov
– využitie priestorov verejnej zelene ako
priestor pre aktivity zariadení sociálnej
infraštruktúry, prezentáciu kreatívcov,
intergeneračnú komunikáciu

Oddelenie kultúry/
Oddelenie životného
prostredia, správnych
konaní a verejného
poriadku

v rámci Landererovho parku vytvorený nový
psí výbeh a nové ihrisko pre deti - leto 2018
Vybudovanie psích parkov: Dostojevského rad,
Lehotská ulica, Žabotova ulica. Vybudovanie
nových detských ihrísk: Kmeťovo námestie,
Landerorov park, park Belopotockého,
Palackého ulica – Notre Dame.

V prvom polroku 2019 pracovníci Oddelenia životného
prostredia, správnych konaní a verejného poriadku
vypracovali projekt „Staré Mesto - zelená pre
zeleň“.Jedným z dôvodov vypracovania projektu bolo
vytvoriť podmienky na realizáciu všetkých požiadaviek
subjektov, ktoré sa chcú podieľať na budovaní kvalitného
zeleného verejného priestoru podľa jeho špecifík.
Cieľ projektu:
· Skvalitniť, skrášliť a ozdraviť životné prostredie zeleňou
na verejných priestranstvách v Starom Meste, čím sa
zvýši kvalita pobytu obyvateľov a návštevníkov Starého
Mesta.
· Umocniť pozitívny vzťah k verejnému priestoru
zapojením sa verejnosti a verejného sektora do projektu,
čím sa zvýši ich záujem o svoje prostredie.
Projekt obsahuje programy:
· Adopcia zelene
· Garant verejnej zelene
· Staré Mesto ďakuje
Jednotlivé programy poskytujú záujemcom široké
možnosti podieľať sa na naplnení cieľov projektu.
Projekt „Staré Mesto - zelená pre zeleň“ je zverejnený na
webovej stránke miestneho úradu Bratislava-Staré
Mesto.

Program využitia verejných priestorov pre
prezentáciu lokálnej kreatívnej ekonomiky

3.1.2.2

Oddelenie kultúry

Podobne Medická záhrada (aj keď je to
kultúrna pamiatka) – knižnica, cvičenia, Deň
detí, jóga, celé leto 2 x týždenne divadlá pre
deti...Našim cieľom je anektovať s podobnými
aktivitami aj Šafárikovo námestie.Čo sa týka
verejných priestorov, tak ideálnym je
Hviezdoslavovo námestie, kde idú všetky
menšie akcie, pre ktoré je to vhodnejšie ako
mestské Hlavné námestie.

Priorita 3.2
Identifikátor

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet

2017

Zelená a modrá infraštruktúra
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)
2018
2019
2020
2021
2022

1.* 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
3.2.1
3.2.1.1

Zabezpečenie systematickej a odbornej
starostlivosti o zeleň
Vypracovaný koncept
Oddelenie životného
Nový koncept starostlivosti o zeleň vrátane
dokumentácie (dokument starostlivosti o zeleň) prostredia, správnych konaní starostlivosti o zeleň spolu s
dokumentáciou a pripravený
a verejného poriadku
a dokončenie passportizácie zelene

3.2.1.2

Podpora intenzívneho využitia (aj dočasného)
nezastavaných plôch ako kultivovaných plôch
zelene vrátane komunitných záhrad

3.2.1.3

Iniciovanie spracovania zásad pre ochranu a
rozvoj mestskej
zelene pri developerských a iných projektoch
(vrátane projektov dopravnej infraštruktúry).

3.2.2
3.2.2.1

Ochrana zelene pri
Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní developerských aktivitách v
území mestskej časti Bratislavaa verejného poriadku
Staré Mesto je zabezpečovaná
kontrolou dodržiavania platnej
legislatívy.

Skvalitnenie manažmentu vodnej infraštruktúry
Rozvoj systému mestských studní

Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní
a verejného poriadku

Inovatívne prístupy k využitiu v kontexte
starostlivosti o zeleň (zavlažovanie v Medickej
záhrade)

Rekonštrukcia a modernizácia
Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní závlahového systému v Medickej
záhrade. Vybudovanie nových
a verejného poriadku
závlahových systémov: Park
Belopotockého, Americké
námestie.

3.2.2.2

3.2.3

projekt na dokončenie
passportizácie zelene
Projekt Staré Mesto – Zelená pre
Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní zeleň
a verejného poriadku

Adaptabilita územia na klimatickú zmenu

2023
4. 1. 2. 3. 4.

Zvýšenie retenčnej schopnosti
Oddelenie životného
Implementácia konceptu adaptability mesta na
prostredia, správnych konaní územia odstránením spevnených
klimatickú
povrchov viď bod 3.2. 3.2,
a verejného poriadku
zmenu v zodpovednosti mestskej časti
Zakladanie zelene viď bod 3.2.
3.2, Nastavenie manažmentu
údržby plôch zelene, rozdelenie
zelene do intenzitných tried
zelene, pravidelná kontrola
dodávateľov. Hlavný trend pri
riešení nových výsadieb pre nás
je: Využívanie suchomilných
xerofitných trvaliek: Kmeťovo
námestie, Jakubovo námestie,
Fajnorovo a Rázusovo nábrežie,
výsadba nových stromov,
odolných voči silne
urbanizovanému prostrediu,
obnova a doplnenie chýbajúcich
stromoradí v meste: Palackého
ulica, Komenského námestie,
Landererov park, Múzejná ulica,
Škarniclova ulica

3.2.3.1

v rámci Landererovho parku
Kancelária prednostu a
vysadené nové stromoradie 190
Oddelenie životného
prostredia, správnych konaní m2- leto 2019
a verejného poriadku

Oddelenie životného

3.2.3.2

Zvyšovanie retenčnej schopnosti územia
prostredia, správnych konaní
prostredníctvom
a verejného poriadku
technických a zelených prvkov (stromoradia) a
vodozádržných opatrení

Zvýšenie retenčnej schopnosti
územia odstránením spevnených
/asfaltových/ povrchov na ploche
vo výmere 761 m2 a založenie
výsadby: Poľná ulica – Prunus
laurocerosus – 132 m2,
Palackého ul. - trvalkový záhon,
založenie stromoradia –
205m2,Grosslingova ul. trvalkový záhon – 15m2,
Tobrucká ul. - trvalkový záhon –
98m2, Múzejná ul.- výsadba

Priorita 3.3
Identifikátor

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

2017

Odpočet
1.*

3.3.1

3.3.1.1

Koncepčný prístup k manažmentu územia
Koncept pre zdieľanie, manažment priestorov a Oddelenie majetkové
budov, vrátane brownfieldov
Passportizácia vnútroblokov ako rozvojového
potenciálu obytných území mestskej časti

Kancelária prednostu

3.3.1.2

3.3.1.3

Iniciovanie spracovania koncepcie zhodnotenia Referát územný plán a
rozvoj
územia cez verejné investície – mesto ako
developer

3.3.1.4

Iniciovanie spracovania štandardov pre verejné Referát územný plán a
a neverejné investície na úrovni hlavného
rozvoj
mesta s dôrazom na zabezpečenie podmienok
pre vznik adekvátnej sociálnej infraštruktúry

3.3.1.5

Návrh a schválenie koncepcie mestskej časti
Referát územný plán a
zameranej na podporu, reguláciu a spoluprácu rozvoj
pri realizácii neverejných investícií, ako i
iniciovanie tvorby podobnej koncepcie na
úrovni hlavného mesta SR Bratislavy.

Zbieranie podkladov k
pasportizácii, prípravné
práce k vytvoreniu
metodiky na spracovanie
tejto témy - od 12/2019 po
súčasnosť.

Vypracovaný manuál
rozvoja územie na
Panenskej

Skvalitnenie manažmentu územia
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)
2021
2022
2018
2019
2020

2023

2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,

ÚPN zón vo vybraných lokalitách ako nástroj
koncepčnej starostlivosti o rozvoj územia.

3.3.1.6

Referát územný plán a
rozvoj

Na základe ÚPN-Z
Dunajská sa revitalizoval
Landererov park
(revitalizácia ukončená v
roku 2018), v ktorom bolo
územie regulované ako
verejná zeleň. Taktiež
prebehla revitalizácia
Kmeťovho námestia, ktoré
je taktiež regulované
kódom 1110, čo znamená,
že územie patrí medzi
územia mestskej zelene
(rev. ukončená v roku
2018).

Akčný plán implementácie špecifického cieľa IV.

Identifikátor
4.1.1
4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.2

Špecifický cieľ IV.

Kreatívne prostredie a vedomostná ekonomika

Priorita 4.1

Skvalitnenie kreatívneho prostredia
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet

Skvalitnenie infraštruktúry kreatívneho
prostredia
Koncept rozvoja infraštruktúry kreatívneho Kancelária starostky
prostredia - rozvoja kreatívnych a coworkingových centier – creative hubs

Začiatok úlohy rok 2021

Podpora využitia Hurbanových kasární ako
kreatívneho a inovatívneho centra (IROPkreatívny priemysel) prostredníctvom
formovania nadväzujúcich priestorov
a objektov.

Kancelária starostky

Začiatok úlohy rok 2021

Podpora vzniku infraštruktúry kongresovej
turistiky v Starom
Meste a jej prepojenie na kreatívny sektor

Kancelária starostky

Začiatok úlohy rok 2021

V spolupráci s vysokými školami hľadať
Kancelária starostky
vhodné formy ich otvorenia verejnosti
Starého Mesta s cieľom vytvoriť interface
medzi kreatívnym sektorom a jeho
spotrebiteľmi – expanzia kreatívnych aktivít
do verejných priestorov a vtiahnutie do
komplexov vzdelávacích inštitúcií a objektov.

Začiatok úlohy rok 2021

Podpora rozvoja kreatívneho sektora –
prostredníctvom iniciovania celoplošného
pokrytia vysokorýchlostnou
optickou infraštruktúrou

Začiatok úlohy rok 2021

Vytvorenie kreatívnej platformy – Staré Mesto

Kancelária starostky

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.* 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

4.1.2.1

4.1.2.2

Vytvorenie platformy pre spoluprácu s
akademickými a vedeckými inštitúciami a
inými subjektmi kreatívnej ekonomiky –
využitie potenciálu univerzít pre riešenie
problémov mestskej časti (študentská súťaž,
stáže, priestorové podmienky, prezentačné
priestory – verejný
priestor)

Kancelária starostky

Začiatok úlohy rok 2021

Aktívna účasť mestskej časti na vypracovaní a
implementácii stratégie kreatívneho mesta
Bratislava

Oddelenie kultúry

Neviem o žiadnej stratégii
kreatívneho mesta BA. Samotná
veľká stratégia kultúry hl.mesta
sa im ťahá vari už cez 3.volebné
obdobie. Teraz je šanca, hl. mesto
začalo pripravovať nové PHSR na
ďalšie 10 ročné obdobie. V
samostatnej kapitole kultúra v minulom PHSR hl.mesta bola
kultúra rozbitá do viacerých
kapitol a nahradená kapitolou
Znalostné mesto (to zase bolo
vtedy trendy)- pripravovaného
PHSR sme sa oficiálne zúčastnili
diskusií, navrhovali merateľné
ukazovatele, navrhovali osoby do
Metropolitného fóra mesta (tu
bez úspechu). Musím uznať, že
úspešnejší sme boli pri
spolupráci novej stratégie kultúry
BSK, ktoré sa súbežne pripravuje
na župe

Priorita 4.2
Identifikátor

4.2.1

Popis opatrenia/aktivity

Rozvoj „smart“ rozumného turizmu
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)
Zodpovedné oddelenie

Optimalizácia funkcie turizmu a CR v mestskej
časti
Formovanie a presadenie politiky mestskej
časti v oblasti turizmu a CR v rámci politiky
hlavného mesta s dôrazom na spravodlivé
rozdelenie nákladov a benefitov a riešenie
konfliktov funkcií mesta

Oddelenie kultúry

Vznik organizácie cestovného ruchu so
zameraním na správu infraštruktúry CR na
území MČ

Oddelenie kultúry

4.2.1.1

4.2.1.2

Odpočet

Napísaná žiadosť na hl. mesta o riešene
situácie, bez reakcie. Nemáme páky na
to, aby sme rozšírili záber turizmu aj do
širšieho centra, nie len tých pár ulíc.
Môžeme len ponúknuť, ale sprievodcovia
si to urobia ako chcú. Nevieme
regulovať
AIRBNB,
pokus
skrátiť
otváracie hodiny alkoholových večierok
narazil na veľmi liberálne chápanie
situácie a bezpečnosti centra. Ale aká je
politika MČ v rámci politicky CR hl.mesta,
tak to iste nie je úloha (len) kultúry.
Na území mesta máme BTB, na území
župy Krajskú kanceláriu CR. Nie sme
členmi BTB, a teda ani nemáme nikoho
v orgánoch predsedníctve ani DR. Toto je
možno škoda. Čo sa týka kraja, tam je
aspoň členom BTB... Záver : podľa mňa
skôr spolupracovať, iniciovať, niekde
obmedzovať – ale zase toto nie je úlohy
(len) kultúry.

2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
1.* 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Akčný plán implementácie špecifického cieľa V.

Identifikátor

Špecifický cieľ V.

Rozumné (smart) spravovanie mestskej časti

Priorita 5.1

Rozumné spravovanie, partnerstvo a participácia
Časový rámec (* - základný časový rozsah je štvrťrok)

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet
1.*

5.1.1

Rozvoj ľudských zdrojov
Zvyšovanie kvalifikačných zručnosti
zamestnancov (kurzy
a školenia)

Kancelária prednostu

za roky 2017-2019 spolu rozpočet finančných prostriedkov
na vzdelávanie zamestnancov vo výške 25 000 EUR,
skutočne vynaložených 24 217,17 EUR, t. j. 96,87 %; za roky
2017-2019 absolvovaných 368 školení a kurzov (kancelária
prednostu 99, odd. finančné 57, odd. školstva 47, Matričný
úrad 38, odd. leg.-právne 35, odd. majetkové 21, odd.
životného prostr. , VP a SK 21, odd. sociálnych vecí 17 ,
stavebný úrad + úz. plán a rozvoj 14, kancelária starostu 9,
odd. dopravy 5, odd. stratégie a proj. riadenia 3, útvar
miestneho kontrolóra 2)

Kancelária prednostu

2017 - pripojenie do projektu Elektronizácia služieb
Bratislavskej samosprávy, na spoločnom portáli
https://esluzby.bratislava.sk/ vytvorené vstupné formuláre
pre elektronické služby poskytované úradom - splnenie
legislat. požiadaviek, občanom dostupné niektoré služby
elektronicky, integrácia na Ústredný portál verejnej správy
(ÚPVS), ktorý zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k
inform. zdrojom a službám verejnej správy;
2018 - implementácia online služby pre zamestnancov na
portáli CSRÚ (Centrálny systém referenčných údajov)
https://oversi.gov.sk - poskytovanie výpisov z registrov (LV
– List vlastníctva, RPO – Register právnických osôb, RT –
Register trestov) prostredníctvom systému IS CSRÚ;
2019 - mobilná aplikácia SOM Staré Mesto pre smartfóny
slúžiaca ako informačný kanál (aktuality, kultúrne podujatia,
úradná tabuľa, správy od starostu), o novinkách a
zverejnených informáciách sú užívatelia informovaní
pomocou notifikácií, užívateľom je umožnené zadávať svoje
podnety, návrhy
2019 - úzka spolupráca s Magistrátom hl. mesta SR
Bratislavy v oblasti GIS na vzájomné poskytovanie
priestorových údajov a služieb, týkajúcich sa katastrálneho
územia mestskej časti

5.1.1.1

5.1.2

5.1.2.1

Skvalitnenie služieb samosprávy
Integrácia a elektronizácia služieb a nových
nástrojov
komunikácie (web, nové IT)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Obnova technického stavu a technológií
administratívnych
budov (Medenná, Vajanského)

Kancelária prednostu

Zriadenie siete hot-spotov s bezplatným WiFI s
využitím na marketingové aktivity Starého
Mesta a lepšiu orientáciu
návštevníkov

Kancelária prednostu

5.1.2.2

5.1.2.3

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.3.4

Technologické HW a SW inovácie nasadené v sledovanom
období 2017 - 2019: technológie na virtuálne servery,
mailový server v cloudovskom prostredí, prechod na
posledné verzie operačného systému MS Windows 10 a
jednotného kancelárskeho balíka MS Office 2016, systém
MobileIron, ktorý umožňuje pracovať na mobilných
zariadeniach bez ohrozenia citlivých firemných údajov,
rozvoj mapových aplikácií GIS, externý monitoring
Obchodného vestníka SR, monitoring zmien v Obchodnom a
Živnostenskom registri SR a iných verejne dostupných
zdrojov nasadením systému ABREM; 2017 - v priestoroch
miestneho úradu realizovaný projekt pokrytia signálom WiFi
pre potreby zamestnancov MČ; v rámci tohto projektu bolo
pre občanov
a návštevníkov
zrealizované
bezplatné
2017
- rozširovanie
projektu úradu
bezplatnej
WiFi v historickej
časti Bratislavy pre občanov a návštevníkov mesta (v r. 2016
spustený pilotný projekt)
2018 - presunutie projektu WiFi na hl. mesto SR Bratislavy z
dôvodu možnosti rozširovania jednotnej a bezplatnej WiFi v
iných častiach Bratislavy
2019 - zapojenie sa do projektu Európskej únie WiFi4EU, v
rámci ktorého získala mestská časť v septembri 2019 poukaz
na 15 000,- EUR na nákup a inštaláciu prístupových bodov
WiFi siete, ktoré plánuje využiť na rozšírenie bezplatnej WiFi
v historickej časti Bratislavy pre občanov a návštevníkov
mesta

Posilnenie partnerstva a spolupráce
Oddelenie kultúry
Iniciovanie a presadenie návrhu nového
kompetenčného modelu medzi magistrátom
a mestskými časťami a nového štatútu MČ
rešpektujúceho náklady vyplývajúce z
postavenia centra kultúry, služieb,
cestovného ruchu a významných inštitúcií.
Podpora cezhraničnej spolupráce (nové Oddelenie stratégie a
partnerstvá)
projektového riadenia

Nadviazanie spolupráce so zahraničnými partnermi a
spoločná príprava projektov.

Kancelária starostky
Podpora prístupu sharing responsibility –
zdieľanie benefitov, ale i nákladov s miestnou
komunitou

Začiatok úlohy rok 2021

Komunikačná platforma zainteresovaných
subjektov (stakeholderov) územia

Vytvorenie platforma OldTownNewCom ako
komunikačná platforma pre zaintersované strany.

Kancelária starostky

5.1.3.5

5.1.4
5.1.4.1

5.1.4.2

Kancelária starostky
Vytvorenie partnerstva s podnikateľským
sektorom pre efektívne riešenie problémov v
mestskej časti (optimalizácia sortimentu,
otváracie hodiny, systém zásobovania, úprava
a čistota prislúchajúcich verejných
priestranstiev, zlepšenie informovanosti o
službách, spoločný marketing, mediácia ochoty
spolupráce podnikateľského sektora voči
obyvateľom ako nástroj ich marketingovej
podpory)
Zlepšenie urbánnej bezpečnosti
Debarierizácia verejných budov (Pistoriho
palác, výťah MÚ)

Inicializácia zmeny fungovanie MsP Bratislava
na území mestskej časti – princíp bobbies

Oddelenie investičné
Kancelária starostky

5.1.4.3

Návrh a kompletizácia bezpečných trás pohybu Oddelenie dopravy
medzi kľúčovými bodmi atraktívnosti pre
jednotlivé komunity mestskej časti (seniori,
deti, imobilní, nevidiaci a pod.)

5.1.4.4

Nadviazanie dialógu s domácimi a
zahraničnými inštitúciami na území Starého
mesta s cieľom posilniť bezpečnosť v Starom
Meste (hrozba terorizmu)

5.1.5

Vznik neziskového fondu architekta Weinwurma.
Ziskanie prvých finančných prostriedkov.

Podpora účasti zainteresovaných subjektov na
rozhodovaní a realizácii aktivít

Kancelária starostky

*Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad(3.Q172.Q.18)
*MÚ SM - Vybudovanie osobného výťahu Vajanského
nábr. (3,4.Q18)
Začiatok úlohy rok 2021

V rámci riešenia bezpečných trás pohybu (seniori, deti,
imobilní, nevidiaci) boli zrealizované barierové
prechody pre chodcov, a to na miestnych
komunikáciách :
V roku 2017
Palackého, Grösslingová, Škarniclova, Kúpeľná,
Mostovská, Medená, Björnsonova, Heydukova, Žižkova
V roku 2018
Kýčerského, Hollého, Povraznícka, Tobrucká,
Mariánska, Justičná, Šafarikovo nám., Alžbetínska,
Gajova, ul. Fraňa Kráľa, Lermontovova, Klemensová,
Senická, Západný rad, Na Kalvárií, Svoradova, Hlboká,
Dobrovského
V roku 2019
Blumentálska, Červeňova, Židovská
Taktiež v roku 2018 došlo k vytvoreniu zóny 30 v
lokalite Dubová (škola, škôlka) a v lokalite Senická,
Západný rad.
V roku 2019 sa začalo s prípravou obytnej zóny Horský
park, mala by byť realizovaná v roku 2020.
Začiatok úlohy rok 2021

5.1.5.1

Podpora participácie obyvateľov na
rozhodovaní

Kancelária prednostu

5.1.5.2

Grantový systém podpory v kontexte priorít
rozvoja mestskej časti, ako nástroj zapojenia
aktívnej komunity do riešenia problémov
mestskej časti

Oddelenie stratégie a
projektového riadenia

5.1.5.3

Realizácia projektov napĺňajúcich priority
PHRSR v jednotlivých volebných obvodoch
podľa preferencií poslancov spadajúcich pod
jednotlivé obvody.

Oddelenie stratégie a
projektového riadenia

vytvorenie Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu
a okolie na základe participačného projektu - 06/2019
Vypracovanie nového VZN, ktoré je aj schválené.
Vypracované prvé výzvy na dotácie na zapojenie komunity
do riešenia problémov mestkej časti.

Vypracovanie staromestkého akčného plánu, kde boli
zahrnuté preferencie poslancov ednotivých obvodov

1.1.2.1.

Identifikátor

Popis opatrenia/aktivity

Zodpovedné oddelenie

Odpočet

1.1.2.1
Zlepšenie technického stavu a
vybavenosti budov, areálov, a
infraštruktúry vzdelávacích služieb
vrátane využitia potenciálu plôch
verejnej zelene pre vzdelávacie aktivity a
riadené voľno-časové aktivity
Investičné oddelenie
Rekonštrukcia kuchyne a vybudovanie
jedálne pre ZŠ Dubová (3.Q17)
Rekonštrukcia ústredného kúrenia objekt Brnianska (3.Q17)
Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky
pre objekt Brnianska (3.Q17)
Vybudovanie rozvodov vzduchotechniky objekt Brnianska(3.Q17)
MŠ GORAZDOVA - vybudovanie
potr.výťahu a rozšírenie kuchyne (3.Q.17)
ZŠ GROSSLINGOVA - Výstavba
potravinového výťahu (2,3Q17 )
MŠ MYJAVSKÁ - Rekonštrukcia kotolne
(3.Q 17 )
MŠ FERIENČIKOVA - Rekonštrukcia kotolne
(2.Q 18)
ZŠ Dubova - vybudovanie odbornej učebne
techniky (2019)
ZŠ Vazovova - vybudovanie odbornej
učebne techniky (2019)
ZŠ Vazovova - vybudovanie laboratórneho
pracoviska biochémie (2019)
ZŠ Dubova – rekonštrukcia areálovej
kanalizácie (2019)
ZŠ Mudroňova - rekonštrukcia cvičebných
priestorov (2019)
MŠ Timravina – rekonštrukcia
elektroinštalácie (2019)
MŠ Brnianska – úprava detského ihriska
(1.Q2018)
Rekonštrukcie časti obvodového plášťa na
budove základnej školy na Škarniclovej
ul.č. 1 (3.Q2018)
ZŠ Dubova -Rekonštrukcia priestorov po
likvidácií zubnej ambulancie (3.Q 2019)
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1.1.3.1.

Identifikátor
Popis
opatrenia/aktivity

1.1.3.1
Zlepšenie technického stavu a vybavenosti budov,
areálov, a kultúrnej
infraštruktúry (kultúrne centrá)

Zodpovedné oddelenie Investičné oddelenie
PISZTORYHO PALÁC - Renovácia okien (2.Q.17)

Odpočet

PISZTORYHO PALÁC - Rekonštrukcia vybavenia
kinosály (4.Q.17 )
PISZTORYHO PALÁC - Rekonštrukcia
elektroinštalácie a štúk (2,3Q 18)
PISZTORYHO PALÁC Stavebné práce - úprava
interiérových povrchov - stien po rekonštrukcii
elektroinštalácie (3.Q 2018)
KC ŠKOLSKÁ - Výmena presklennej výplne a dverí
(3.Q 18)
Návrh stavebných úprav dvora a odstránenie
príčin zavĺhania z dvora Pistoriho paláca (2019)
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2.1.1.1.

2017
Časový rámec
2.1.1.1
Identifikátor
Popis
Program komplexnej obnovy technického stavu komunikácií (vrátane čiastkových rekonštrukcií)
opatrenia/aktivity
Zodpovedné
investičné oddelenie
oddelenie
VENTÚRSKA ul. + STRAKOVA ul. - opr. dlažby komunikácie
PALACKÉHO ul. - rek. chodníka so zel. pásom a vozovkou
RUDNAYOVHO nám. - rekonštrukcia odvodnenia námestia
ŠAFÁRIKOVO nám. - búranie spev. plôch
GROSSLINGOVA ul. - lokál. rekon. komunikácie
MALÝ TRH - oprava dlažby komunikácie

MARTINEGOVA ul. - oprava chodníka
ŠKARNICLOVA ul. - rekonštrukcia komunikácie
KÚPEĽNÁ ul. - rekonštrukcia chodníka
Schody MUDROŇOVA - HAYDNOVA - oprava
Schody SVORADOVA - ŠKARNICLOVA - rekonštrukcia
MIKULÁŠSKA ul. - rekonštrukcia kamennej dlažby
MOSKOVSKÁ ul. - rekonštrukcia vozovky , prechodu a obrubníkov
DOBROVIČOVA ul. - oprava vozovky a odvodnenie
MEDENÁ ul. - rek. časti chodníka
BJORNSONOVA ul. - rekonštrukcia chodníkov a vozovky
Schody RÉVOVÁ - LIPOVÁ - rekonštrukcia
HEYDUKOVA ul. - rekonštrukcia vozovky a prechodov
Schody TVAROŽKOVA - DANKOVSKÉHO - rekonštrukcia
SOKOLSKÁ ul. - rek. chodníka
ŽIŽKOVA ul. - rekonštrukcia časti chodníka a vozovky
Schody SOKOLSKÁ- rekonštrukcia
Schody NAGLS - ŽIŽKOVA - oprava
Schody MOZARTOVA ul. - rekonštrukcia
Areál ZŠ DUBOVÁ - rek.chodníkov a spevnených plôch
Schody ŠULEKOVA - rekonštrukcia
Schody ČELAKOVSKÉHO - INOVECKÁ - rekonštrukcia
LAUČEKOVA, DOBROVIČOVA ul. - oprava chodníkov

Schody PUŠKINOVA - FRAŇA KRÁĽA - rekonštrukcia
Schody ČAPKOVA - MALINOVA - rekonštrukcia
LANGSFELDOVA - JÁNOŠÍKOVA ul. - oprava asfaltových plôch a schodov
Opravy výtlkov a prepadov na miestnych komunikáciách
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2.1.1.1.

2018
2.1.1.1
Program komplexnej obnovy technického stavu komunikácií (vrátane čiastkových rekonštrukcií)
investičné oddelenie
HVIEZDOSLAVOVO nám. - oprava kamennej dlažby, vyšpárovanie
KÝČERSKÉHO ul. - rekonštrukcia komun.
HOLLÉHO ul. - rekonštrukcia komun.
POVRAZNÍCKA ul. - rekonštrukcia komun.
TOBRUCKÁ ul. - rekonštrukcia komunikácie
MARIÁNSKA ul. - rekonštrukcia komunikácie
JUSTIČNÁ ul. - rekonštrukcia komunikácie
VYSOKÁ ul. - oprava chodníka
ŠAFÁRIKOVO nám. - revitalizácia Landererovho parku
ALŽBETÍNSKA a GAJOVA ul. - rekonštrukcia chodníka
HRIŇOVSKÁ ul. - rekonštrukcia vozovky, časti chodníka
ul. FRAŇA KRÁĽA - Vybudovanie mimoúrovňového prechodu
LERMONTOVOVA ul. - rekonštrukcia komun.
KLEMENSOVA UL. - rekonštrukcia komun.
SENICKÁ ul. - rekonštrukcia komun.
TICHÁ ul. - obnova povrchu vozovky
ul. NA KALVÁRIÍ - rekonštrukcia komuni.
ZÁPADNÝ RAD - rekonštrukcia komuni.
HOLUBYHU UL. - rekon. chodníkov
BJORNSONOVA ul. - obnova obrusnej vrstvy vozovky
SVORADOVA ul. - rekonštrukcia komun.
KOZIA ul. - obnova povrchu vozovky
HLBOKÁ ul. - rekonštrukcia vozovky a chodníka
DOHNALOVA ul. - Rekonštrukcia vozovky s vybudovaním vpuste
DOBROVSKÉHO ul. - rekonštrukcia časti komunikácie
Opravy výtlkov a prepadov na miestnych komunikáciách
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2.1.1.1.

2019
2.1.1.1
Program komplexnej obnovy technického stavu komunikácií (vrátane čiastkových rekonštrukcií)
investičné oddelenie
BLUMENTÁLSKA ul. - kompletná rekonštrukcia chodníkov a zelene
ZELENÁ ul - rekonštrukcia kamenenej dlažby
ČERVEŇOVA ul - rekonštrukcia komunikácie
Schody HLBOKÁ - URBÁNKOVA - oprava schodov
PRAŽSKÁ ul. - rekonštrukcia spevnených plôch a oporného muru
ŽIDOVSKÁ - oprava spevnených plôch a vybudovanie múrikov
OKÁNIKOVA ul - vybudovanie odvodnovacieho telesa
GORAZDOVA - rekon. komunikácie
ZŠ DUBOVÁ- rekonšt. spevnených plôch
Schody HLBOKÁ - SCHILLEROVA - PD rekon. schodov
ČAPKOVA ul - PD rekonšt. oporného múru
PANSKÁ ul., LAURINSKÁ ul. ...- opr. dlažby komunikácie
HAVRANIA ul. - oprava spevnených plôch
JAKUBOVO nám - lok. oprava asfalt. vozovky
MURGAŠOVA ul - lok. oprava asfalt. vozovky
TICHÁ ul. - lok. oprava asfalt. vozovky
KLEMENSOVA ul - lok. oprava vozovky
FAZUĽOVÁ - oprava kamennej dlažby vozovky
Opravy výtlkov a prepadov na miestnych komunikáciách
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