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Vo vol'bách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27. novembra 2010 bolo za poslancov 
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zvolených 10 kandidátov koalIcie 
politických strán a politických hnutí Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 
(SDKÚ-DS), Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Občianska 
konzervatívna strana (OKS), traja kandidáti koalície politických strán SMER - sociálna demokracia 
(SMER-SD), MOST - Hlo a Strana zelených Slovenska (SZS), dvaja kandidáti politickej strany 
Nezávislé fórum (NZ), jedna kandidátka koalície politických strán Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska (Zmena zdola, DÚ) a Demokratická strana (DS) a jeden nezávislý kandidá!. Starostkou 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa stala kandidátka koalície SDKÚ-DS, SaS, KDH a OKS, 
PhDr. Tatiana Rosová. 

II. Program vs. Odpočet 

"Dať slovo občanom a kvalite života" sa stalo zámerom a motiváciou predstavitel'ov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a vedenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Komunálna politika ovplyvňuje každodenný život obyvatel'ov mestskej časti vo vel'kej miere, 
preto je dôležitý ústretový a profesionálny prlstup k občanovi, jeho potrebám. Zefektfvnenie činnosti 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "miestny úrad") a zabezpečenie 
operatívnosti riadiacich procesov v rámci úradu sledovalo práve tento záujem. Zodpovedné 
a efektívne hospodárenie, narábanie s verejnými zdrojmi vo verejnom záujme zodpovedá vôli 
zabezpečiť rozvoj, rozvojové možnosti a rozšíriť potenciál mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len "mestská čas!"'). 

Samospráve prináleží množstvo úloh a povinnostf, ktoré sú vymedzené jednotlivými právnymi 
predpismi a taktiež, v prípade m<;lstskej časti Bratislava-Staré Mesto, i Štatútom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Územná samospráva je priestorovo vymedzený funkčný celok, ktorý 
má právo sám rozhodovať o svojich záležitostiach. Autonómny spôsob rozhodovanie vo vymedzených 
oblastiach a "bllzkos!'" k občanom je určujúcim znakom samosprávy podmieňujúcim zabezpečovanie 
lokálnych záležitostf efektívnejším a transparentným spôsobom. 

V nasledujúcom texte uvádzame prehľad opatrení, prijatím a realizáciou ktorých bolo okrem 
manažovania každodennej správy vecí, naplnenie zámeru spojiť a priviesť k spolupráci subjekty 
pôsobiace na území Starého Mesta, vrátane župy, magistrátu, inštitúcií verejného, mimovládneho 
a súkromného sektora, a verejnosti nevynímajúc. , 
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III. Chod a fungovanie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Vól'ou nového vedenia miestneho úradu sa stalo zabezpečenie usporiadania a organizácie 
miestneho úradu tak, aby tento bol radnicou pre občanov, nie byrokratickou mašinériou. Aj aplikačná 
prax a legislatívne zmeny súvisiace s plnenim úloh mestskej časti pri výkone samosprávy, ako aj pri 
prenesen om výkone štátnej správy, rovnako podnietili prijatie zmien v organizačnej štruktúre 
miestnElho úradu. Optimálne usporiadanie úradu prinieslo nielen úsporu, ale i sprehľadnenie služieb 
pre občanov. 

Princip ústretovosti a rovnakého prístupu ku všetkým občanom sa premietol do predíženia 
otváracich (stránkových) hodín miestneho úradu, bezbariérovosti prístupu do úradu, vzájomnej 
zastupitel'nosti zamestnankýň na Centre služieb občanom, či zavedenia elektronickej komunikácie 
úradu '. Vál'a priblížiť samosprávu občanom sa prejavila v pravidelných stretnutiach starostky 
s občanmi, organizovani verejných diskusií k závažným témam (napr. k parkovacej politike, 
vytvoreniu garáži na Šafárikovom námestl), či v prevádzke právnej poradne pre vlastnieke, 
nájomné a správne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom poskytovanej bezplatne mestskou 
časťou občanom. 

Mestská časť systematicky buduje elektronický úrad (cez elektronizáciu vnútorných 
procesov úradu a zastupitel'stva) a služby eGovernment, aby informácie a služby samosprávy 
spristupnila občanom elektronickou formou a zabezpečila tak zefektívnenie činnosti úradu a rýchlejšie 
vybavovanie záležitostí občanov. 

K zámeru zefektívniť činnosť úradu a súčasne zabezpečiť zlepšenie operativnosti riadiacich 
procesov v rámci úradu smerovaio i prijatie nového organizačného poriadku, úpravou ktorého 
prišlo k redukcii počtu oddeleni miestneho úradu a vyššej koncentrácii kompetencií v ich rámci. 
Uvedený krok znamenal tiež zníženie počtu zamestnancov. Snahe o úsporu mzdových nákladov však 
kontrovali objektívne okolnosti, ktoré vedenie mestskej časti nemalo možnosť ovplyvniť (zvýšenie 
nákladov vyplývajúcich z kolektíynej zmluvy vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy uzavretej so 
Základnou organizáciou Odborového zväzu verejnej správy pri Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, každoročná valorizácia mzdy, odvody za dohody). 

Zavedením šetriacich a racionalizačných opatrení v budove miestneho úradu sa podarilo 
taktiež stabilizovať prevádzkové náklady na energie (voda, elektrina, plyn), v prípade spotreby vody 
a plynu (vykurovanie) prevádzkové náklady mierne poklesli. Úspora predstavuje zhruba 10 - 15 % 
v porovnaní s obdobim 2006 - 2009. 2 

Hospodárne zabezpečovanie tovarov a služieb sa dosiahlo zmenou v systéme verejného 
obstaráv'lnia. Verejným obstarávaním vznikli úspory finančných prostriedkov pri obstarávani podl'a 
komodít a realizovaní prác a služieb (papier, tonery, kancelárske potreby, hygienické a čistiace 
prostriedky, upratovanie, služby mobilného operátora, nákup inventáru a vybavenia kancelárii a iné). 
Ako vel'mi prospešné sa etablovalo elektronické verejné obstarávanie. Pri všetkých elektronických 
aukciách došlo k zníženiu cien jednotlivých komodit oproti pôvodne ponúkaným cenám. 

1 V tejto oblasti mestská časť zfskala cenu [TAPA a tiež Zlatý erb od Únie miest Slovenska. 
2 Vlastnou prevádzkovou údržbou sú zabezpečované i drobné opravy vo všetkých zariadeniach a objektoch mestskej časti 
(detské ias le, materské školy, školské iedálne a podobne). 
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Tabuľka 1 
Verejné obstarávanie - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (2012 - 2014): 

*) Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí 
*k) verejná súťaž 
***) elektronická aukcia 

1 160251,06 

572684,85 

428722,03 

378875,87 

3 

1337514,00 1 876467,80 

327390,70 1 233026,81 

159046,98 1041028,00 

110516,99 110516,99 



1111. Ekonomika, majetok a investície 

111.1 Ekonomika 

Predstavitelia mestskej časti, vedenie miestneho úradu si zvolili cestu zodpovedného 
hospodárenia . 

. Rozpočet bol zostavovaný s dôrazom na reálne priority. V rámci bežného rozpočtu bežné 
prijmy mestskej časti z:a uplynulé štvorročné obdobie vzrástli o 2.206.268,- eur, bežné výdavky 
o 236.729.- eur (súhrnné hodnotenie výsledkov hospodárenia mestskej časti za sledované obdobie 
uvádza tab. 2). 

Tabul'ka 2 
Bilancia rozpočtu celkom (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie): 

Rok/časť rozpočtu Celkové príjmy Celkové výdavky Bilanc.ia .. 
rozpočtu celkom 

2011 16547113.89 18684 919.53 - 2137805.64 

2012 . 17 382 030.76 17251 371.32 130659,44 

2013 19 325 609,49 17777431,18 1 548178.31 

2014 (k 30.09.) 21 909 949,00 21 792049,00 117900.00 

Zvýšenie prijmov prinieslo ako mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou BPS Park a. s. vo 
výške 1.100.000.- eur, tak aj zúčtovanie kladných úrokov na úložkách (prijem 50.000.- eur). Vyššie 
dotácie v oblasti školstva. zmena výšky príspevku od rodičov3• úprava výšky úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb4

• vyššie správne poplatky. či kontinuálny nárast podielových dani sa rovnako 
priaznivo odzrkadlili na objeme príjmov mestskej časti. K zvýšeniu príjmov prišlo aj vďaka prijatiu 
systémových opatrení. a to zavedením platenej inzercie v Staromestských novinách (príjem mestskej 
časti v tejto oblasti možno doposial' vyčísliť vo výške zhruba 35.000.- eur), konsolidáciou stavu 
a redukciou nákladov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. požiarnej ochrany a civilnej 
ochrany (z nákladov vo výške približne 4.500.- eur/mesiac pokles na výšku približne 1.500.
eur/mesiac; úspora doteraz predstavuje čiastku približne vo výške 90.000.- eur). Nárast výdavkov 
v bežnom rozpočte bol spôsobený vyššlmi výdavkami v oblasti školstva o ich vlastné príjmy. Objem 
výdavkov bol korigovaný aj šetrením trov vynakladaných na činnosti. ktoré zabezpečuje spoločnosť 
VEPOS BRATISLAVA, s. r. o. (čistenie komunikácií, údržba verejnej zelene. prevádzkovanie detských 
ihrisk. verejných sociálnych zariadeni a trhovísk) o zhruba 600.000.- eur. Vzhl'adom na vyššie príjmy 
v rokoch 2013 a 2014 mestská časť na strane výdavkov zvýšila výdavky na jednotlivé úlohy podl'a 
priorit mestskej časti (čistota, doprava. školstvo a ďalšie). 

I I 1.2 Majetok 

Vedenie mestskej časti a miestneho úradu vostatnom obdobi presadZóvalo efektívne 
využívanie majetku mestskej časti. zvel'aďovanie ostávajúceho majetku. odpredaj len prebytočného. 
resp. mestskou časťou neupotrebitel'ného majetku. dôsledné vymáhanie pohl'adávok a pokút za 
porušovanie pravidiel s dôrazom na oblasť verejného poriadku a stavebného zákona (tab. 6. 8. 9 
a tab. 10). Rast pohl'adávok je vo v1lčšine pripadov ovplyvnený zvýšen Im cien za poskytované služby 
s nájmom spojených a platobná neschopnosť nájomcova uživatel'ov obecných priestorov (tab. 5). 
K zníženiu výšky pokút uložených v stavebnom konani došlo najm1l na základe odvolaclch rozhodnutí 

3 Všeobecne záväzné nariadenie Č. 5/2012 o povinnom prfspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom prispevku na 
činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
4 Všeobecne záväzné nariadenie Č. 10/2014 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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krajského stavebného úradu (okresný úrad), ktorý stavebnému úradu vytýkal výšku ukladaných pokút 
neprimeranú k finančným možnostiam stavebnlkov a súčasne požadoval ukladanie pokút tak, aby 
vyhovovali požiadavke na udel'ovanie výšky pokuty primeranej skutkovej podstate, závažnosti 
spáchaného priestupku v súlade s doteraz ukladanými výškami pokút v obdobných prípadoch (tab_ 
10). 

S účinnost'ou od 15. marca 2011 bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie Č. 3/2011 
o nájme bytov (toto bolo neskôr zrušené prijatím VZN Č. 19/2013 s účinnost'ou od 01. januára 2014). 
Hlavným účelom prijatého VZN bolo stanovenie presných podmienok nájmu obecných bytov 
s dôrazom na sociálny status žiadatel'a, dobu nájmu obecných bytov a zloženie a činnost' komisie pre 
posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu. Podstatnou zmenou od predchádzajúcej normatívnej 
úpravy bolo obmedzenie mestskej časti uzatváral' zmluvy o nájme obecných bytov len na dobu určitú 
bez akejkol'vek možnosti zmeny doby nájmu na dobu neurčitú. Táto zmena postupu pri prenajímaní 
obecných bytov vylúčila možnost' následného prevodu prenajatých obecných bytov do vlastnfctva 
fyzických osôb podl'a zákona Č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, t.j. za regulovanú kúpnu cenu. 

VZN vo svojom súčasnom znení sleduje najmä zámer vytvorit' prehl'adné a transparentné 
pravidlá pri prenajímaní obecných bytov. Mestská čast' považuje bytovú politiku za základ sociálnej 
politiky obce, ktorú bez nájomných bytov nemožno realizoval'. 

Mestská čast' v období od roku 2011 do augusta 2014 pridelila spolu 9 obecných bytov, 
a to na základe odporúčania komisie pre posudzovanie žiadostf o nájom obecného bytu. V daných 
prípadoch išlo o pridelenie bytov žiadatel'om o nájom obecného bytu (prevažne 
slobodným/rozvedeným matkám s maloletými det'mi a mladým rodinám) vedeným v evidencii 
mestskej časti, splňajúcim podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadatel'ov o nájom obecného bytu. 

Obsadenie vol'ných nebytových priestorov, nevyužitých pozemkov či garáži za odplatné 
nájomné mestská čast' zabezpečila vyhlásenfm obchodných verejných súťaží st'aby zákonným, 
transparentným a hospodárnym spôsobom. Súťažná komisia v uplynulom období zasadala spolu 16-
krát. Komisia pre nakladanie s majetkom a financie zasadala počas obdobia od roku 2011 do augusta 
2014 spolu 57-krát. Na svojich zasadnutiach prijala celkovo približne 576 uznesení týkajúcich sa 
najmä nakladania s majetkom vo vlastníctve mestskej časti a s majetkom zverených do správy 
mestskej časti. 

V uplynulom období prišlo k vyporiadaniu bytového domu na ulici Medená 35 v Bratislave 
dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva formou rozdelenia nehnutel'nosti podl'a 
výšky spoluvlastníckych podielov. Scudzenie spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predajom bolo vyporiadané 
bezpodielové spoluvlastníctvo k bytovému domu na ulici Konventná 5, Obchodná 27 a Okánikova 1-3 
(tab. 7). 

Tabul'ka 3 
Stav obecného majetku (byty, nebytové priestory, stavby, pozemky a záhrady): 

Byty 

144 135 

28 27 19 

17 18 17 

11 11 7 

21 

14 

7 

200 191 184 184 
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Nebytové priestory 

Pozemky 

Podielové domy 

Tabul'ka 4 
Fakturácia a výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov 
a záhrad. Evidencia a vymáhanie pohl'adávok prevzatých po Správe a údržbe domov, 
mandatárov a správcovských spoločností: 

Tabul'ka 5 
Pohl'adávky: 

1 706903 

2125352 

1768326 

1 751 655 

1 760 711 

1 885037 

6 

1 571 237 

2073108 

1704603 



Tabul'ka 6 
Špecifikácia vymáhania pohl'adávok v eur: 

764768 17422 250868 133763 

722678 1058 142915 2006 

594583 1 164 201 009 864 

Tabul'ka 7 
Evidencia príjmov Fondu rozvoja bývania (odpredaj nehnutel'ností podl'a zákona Č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) a evidencia kapítálových príjmov z odpredaja 
majetku (podl'a zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník): 

167547 399912 o 
226980 793622 o 
27282 316919 1000 

Tabul'ka 8 
Pokuty (vyrubené na základe VZN, zmluvné pokuty, pokuty za alkohol, fajčenie a pokuty zo zákona): 

27842 

10682 

7 

51205 

30491 

11 261 



~-----------------------------------

Tabul'ka 9 
Pokuty uložené inšpektormi verejného poriadku: 

8588' 3638 

Tabul'ka 10 
Pokuty uložené v rámci stavebného konania 

111.3 Investfcie 

Mestská časť v uplynulom období zrealizovala viaceré investičné akcie, ktorých zámerom 
bola revitalizácia ako verejných priestorov a zelene, tak i rekonštrukcia škôl, sociálnych zariadení či 
historických budov: 

Verejné priestory, zeleň 

Medická záhrada: revitalizácia detského ihriska, oprava lavičiek, sprevádzkovanie fitnes pre 
seniorov (zostava exteriérových športových prvkov v rámci projektu Medická záhrada pre 
všetkých), otvorenie novej Letnej čitárne, terénne úpravy, montáž hracieho prvku detského 
ihriska, oprava oplotenia 
sanácia parku Belopotockého 
obnova zelene na Americkom námestí, Bartókovej ulici, medzi ulicami Karadžičova 
a Záhradnícka 
umiestnenie kvetov na Hviezdoslavovom námestí 
revítalizácia ihriska v Slubekovej záhrade, oprava kanalizácie 
obnovenie ihriska a parčiku v Jakubáku 
obnova a otvorenie kúpaliska na Búdkovej 
zriadenie pitnej fontány, dobudovanie chodnikov na Vajanského nábreží 
dobudovanie chodnikov na Jakubovom námestf 
rekonštrukcie viacerých verejných toaliet (Námestie Eugena Suchoňa, Jakubovo námestie, 
Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada) 
Pisztoryho palác (Kino Film Europe) 
otvorenie Centra pre deti a mládež na Blumentálskej ulici 
zriadenie psieho parku na ulici Pol'ná 

Rekonštrukcia škôl 

výmena okien velokovanom pracovisku Podjavorinská (ZŠ s MŠ M. Hodžu, Škarniclova 1) 
rekonštrukcia priestorov školskej družiny Dubová na knižnicu 
oprava strechy telocvične Základnej školy Grässlingová 
oprava oplotenia Materskej školy Kuzmányho 
rekonštrukcia fasády Materskej školy Timravina, nadstavba 
otvorenie Materskej školy na ulici Heydukova 25 (v súčasnosti prebiehajú práce na rozšírenie 
kapacity materskej školy), zmena účelu využitia priestorov v materskej škole 

5 Na porovnanie: Mestská policia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na celé územie Bratislavy v roku 2013 uložila 
1 422 pokút v celkovej sume 21 091 eur. 
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rekonštrukcia sociálnych zariadení v materských školách (Beskydská, Búdková, Ferienčlkova, 
Gorazdova, Kuzmányho, Medená, Myjavská, Óvoda 29. augusta, Špitálska, Tabakova, 
Vazovova) 
obnova fasády, nákup umelecko-remeselných prvkov na doplnenie v Materskej škole Búdková 
rekonštrukcia telocvične, výmena podlahoviny a vymal'ovanie časti priestorov Materskej školy 
Ferienčikova 

vstavba podkrovia a rekonštrukcia "domčeka" (projektová dokumentácia) v Materskej škole 
.Gorazdova 
vybudovanie novej triedy v Materskej škole Javorinská 
terénne úpravy ihriska v Materskej škole Špitálska 
osadenie hracieho prvku v Detských jasliach Hollého 9 
oprava rímsy a časti fasády v Základnej škole Hlboká 

Otvoreníe zariadení poskytujúcích sociálne služby 

otvorenie Klubu d6chodcov na Kýčerského ulící 
otvorenie troch denných centier pre seniorov 
otvorenie Komunitného centra 

Rekonštrukcia historického jadra 

oprava a sprevádzkovanie Vtáčej fontány na Panskej 
oprava poškodených fontán (Poštová, Hviezdoslavovo námestie, Medická záhrada) 
oprava portálu Pálffyho schodov 
rekonštrukcia ulice Michalská, obnova Kilometrovníka 
obnova pamiatok: Napoleonského vojaka, Čumila, nápisu Verba na Štúrovej ulici 
Pisztoryho palác (vybudovanie nových WC, rekonštrukcia kotolne - zabezpečenie projektovej 
dokumentácie) 

V roku 2014 sa realizuje záverečná časť investičných zámerov mestskej časti, na ktoré 
mestská časť ziskala prostriedky z vlastných zdrojov (prostriedky z fondov mestskej časti) a grantov. 

Z významnejších projektov v realizácii možno uviesť: 

výstavba nájomných bytov na ulici Dobšinského, 
výstavba Zariadenia sociálnych služieb ul. K Železnej studienke, 
modernizácia denného stacionára Záhrebská 9, 
rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra Školská 14, 
rekonštrukcia budovy Základnej školy Vazovova, 
výmena okien na Základnej škole s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 
modernizácia Materskej školy Beskydská, 
modernizácia Materskej školy Vazovova, 
revitalizácia Kmeťovho námestia, 
revitalizácia vnútro bloku Slávia, 
rekonštrukcia verejných schodov na Matúšovej ulici, 
oprava kanalizácie na Šulekovej ulici, 
vybudovanie bežeckej dráhy v Medickej záhrade, 
budovanie nového mestského parku PrOger-Wallnerova záhrada. 
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I IV. Územné plánovanie a činnost' stavebného úradu 

IV.1 Územné plánovanie 

Územnoplánovacie činnosti sú jadrom územného plánovania ako odbornej činnosti. Sú 
originálnou kompetenciou samosprávy v zmysle zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení 
neskorších predpisov, ktoré vykonáva mestská čas!' v intenciách zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy" Výsledky týchto činností sú podkladom pre územné rozhodovanie 
a rozhodovanie miestneho zastupitel'stva pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie a zároveň 
slúžia verejnosti. 

V období rokov 2010 - 2014 mestská čas!' obstarávala nasledovnú územnoplánovaci u 
dokumentáciu a územnoplánovacie poklady: 

Územný plán zóny Ghalupkova, predloženie upraveného návrhu na posúdenie, rok 2010, 
Urbanistická štúdia Šafárikovo námestie, úpravy a podzemná parkovacia garáž, rok 2012 -
2013, 
Územný plán zóny Král'ovské údolie - Bórik, zmeny a doplnky č. 1/2014, 
Bytový dom na Dobšinského ul., rok 2014, 
Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke, príprava podkladov pre lokalizáciu 
zámeru. 

Mestská čas!' v uplynulom období taktiež spolupracovala na prerokovávaní materiálov 
obstarávaných hlavným mestom SR Bratislavou: 

Územný plán zóny Dunajská, podklady pre zmeny a doplnky, rok 2012, 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, rok 2013 - 2014, 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 04, rok 2014, 
Rada hlavnej architektky, prerokovávanie vel'kých investičných zámerov v mestskej časti. 

Územnoplánovacími dokumentáciami na úrovni zóny je pokrytá cca 2/3 z celkovej rozlohy 
územia mestskej časti.' V období rokov 2010 - 2014 bolo snahou mestskej časti ukonči!' 
rozpracované zonálne dokumentácie, resp. obstarať aktualizácie v podobe zmien a doplnkov 
p6vodnej územnoplánovacej dokumentácie. Ich ciel'om bolo zabezpečit' vyvážený rozvoj týchto území 
a ich reguláciu prostredníctvom spracovanej a aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácie. 

Mestská čast' neukončila dopracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre centrálnu mestskú 
zónu (GMO) - dopracovanie návrhu územného plánu zóny GMO-severovýchod, ktorá je po 
prerokovaní v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), a to so zreteľom na nevyjasnený a otvorený problém riešenia predstaničného priestoru, ktorý 
je súčasťou riešeného územia a jeho konečné riešenie významne ovplyvňuje územie zóny GMO
severovýchod. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie pre zónu Ghalupkova, ktorá vzhl'adom 
k svojej kontaktnej polohe k centru mesta predstavuje špecifické transformačné územie s výrazným 
potenciálom pre vytvorenie polyfunkčného mestského prostredia vo vazbe na kontaktné dopravné 
komunikácie po jej obvode, resp. možnosť jej dopracovania, je viazané na kladné posúdenie v zmysle 
§ 25 stavebného zákona, ktoré mestská časf napriek opakovanému predloženiu žiadosti na Okresný 
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (predtým Krajský stavebný úrad Bratislava) 
nedosiahla. 

Verejná správa na miestnom úrade mala v celom období ambíciu fungova!' ako prostredník 
a ochranca verejných záujmov okrem iného aj prostredníctvom zabezpečenia kvalitnej a aktuálnej 
územnoplánovacej dokumentácie. Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacej dokumentácie 
zón vytvára priestor pre aktívnu participáciu obyvatel'ov na tvorbe životného prostredia, ktorá posilňuje 
komunitné vaz by a pocity stotožnenia sa s prostredím. V súčasných úvahách o využiti a usporiadaní 
územia vo viacerých prípadoch totiž absentujú vhodné riešenia verejných priestorov - chýba sociálny 
aspekt a syntetická kvalita verejných priestorov. V daných súvislostiach je dOležité uvedomi!' si, že 

6 Územné plány nie sú individuálnymi rozhodnutiami správnych orgánom, ktoré riešia konkrétnu vec, ale programové 
dokumenty všeobecného charakteru. 
7 Porovnateľný rozsah územia so spracovanou zonálnou dokumentáciou nemá žiadna iná mestská časť. 
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kvalita riešenia verejného priestoru zvysuJe cenu jednotlivých nehnutel'nostf, čo znamená nielen 
zvýšenie zisku pre investorov, ale v konečnom dôsledku aj kvalitnejší život pre I'udf. 

Územné plánovanie a urbanizmus je nielen politikum, ale má aj ekonomický rozmer - optimálne 
využitie územia bud' prináša zisk alebo stratu, pritom zisk nespočiva len vo finančných efektoch, ale aj 
v tvorbe kvalitného a zdravého prostredia, pocitu domova, pohode pre prácu a oddych. 

IV.2 Cinnosť stavebného úradu 

Nespokojnosť občanov a tiež zníženie stresu u zamestnancov (graf 1 l sa eliminovali 
opatreniami prijatými v uplynulom období na oddelení stavebnom. V roku 2011 bola činnosť oddelenia 
stavebného zaťažená výrazne nerovnomerným rozdelením agendy medzi stavbármi, čo bolo 
spôsobené najmä dlhodobým neprispôsobením rajonizácie reálnym potrebám územia v kontexte 
chýbajúcej objektívnej informácie o počtoch vybavovaných spisov jednotlivými referentmi oddelenia 
stavebného. Absentoval aj prehl'ad dlhodobo nevybavovaných vecí. Oddelenie a jeho činnosť prešli 
niekol'kými podstatnými zmenami. Bola zavedená nová registratúra, implementovaním ktorej 
oddelenie prešlo k priebežnej evidencii spisov a záznamov. Táto umožňuje nielen viesť štatistiky 
podl'a rôznych kritérií, ale najmä priebežné sledovanie vybavovania spisov až na úroveň jednotlivých 
referentov a právoplatnosť rozhodnutí, kontrolu vybavovania spisov v lehotách, v správnom poradi, 
pružne reagovať na aktuálne zaťaženie referentov, upravovať rajonizáciu podl'a aktuálnych výkonov 
a reálneho zaťaženia počtom podaní na každého referenta, zabezpečiť dobrú archiváciu. Nová 
registratúra je aj významným nástrojom na elimináciu korupcie pred prípadným uprednostňovaním 
vybavovania podaní, na elimináciu prieťahov v konaní, zabezpečenie včasného vybavovania spisov, 
správnu vol'bu priorít a na pružný manažment reagujúci na aktuálne požiadavky. Taktiež boli 
zavedené viaceré nové šablóny a postupy, najmä v ohláškach, predbežných opatreniach 
a konaniach o dodatočnom povolení stavby, čo znamená prínos v zvýšení kvality rozhodnutia 
z aspektu jeho vykonatel'nosti. Význam prijatých opatreni sa prejavil aj v náraste počtu vybavovaných 
spisov, stabilizácii akceptovatel'ného počtu nevybavených vecí a v postupnom znižovaní 
nedokončených veci z predchádzajúceho obdobia (tab. 11 l. 

Priemerné zaťaženie - STAVÁRI (r.2012,2013,2014) 

68 66 

54 5757 57 58 57 

-._._._.-._._.-._._.-._._.-.-.-
-------------------~-------------

.-< ::I N N N N N N '" "' :'l '" '" '" '" ... ... ... ... ... 
"" ... rl ... ... rl ... rl .... .... .... .... "1 "1 .... .... .... .... 
ai ..< ..< M vi ...: ai ..< ..< M vi ...: ai ..< .... '" ui ...: ai ..< .... .... .... .... 

- prlemern~ počet spisov na l stavára - • kritický počet spisov na lst,vára (35) 

- - optimálny počet spisov na 1 stavára (26) 
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Tabuľka 11 
Prehl'ad vybavovanej agendy: 

6463 4358 4281 3001 20151 18103 

9250 13900 13700 10100 27206 46950 

1220 2770 2450 1 190 2425 7630 

780 1 100 770 790 3550 34400 

74 xxx·) 190 157 347 

36 xxx·) 101 40 141 

i Údaje za rok 2012 nie sú dostupné z dôvodu zavádzania evidencie z Trimelu. 

V záujme postupného znižovania nedokončených veci z predchádzajúceho obdobia bolo 
nevyhnutné zavedenie samostatného štátneho stavebného dohl'adu. Výkon tejto agendy si 
vyžiadala aj súčinnosť požadovaná inými orgánmi (najmä prokuratúra, krajské pozemkové úrady 
a súdy). Štátny stavebný dohľad je účinnou prevenciou v boji proti nepovoleným stavbám a účinný 
nástroj proti zlému technickému stavu mnohých stavieb. V minulosti bol vykonávaný takmer výlučne 
v rámci jednotlivých prebiehajúcich konani, ale z pohľadu potrieb územia bol dlhodobo výrazne 
podhodnotený. V rámci samostatného výkonu štátneho stavebného dohľadu boli vykonané stovky 
ohliadok a záznamov. Dohľady boli ukončené množstvom výziev na nápravu a postúpených podnetov 
na ďalšie konanie, najmä na konanie o dodatočnom povolení stavby a na uloženie pokuty (tab. 12). 

Tabuľka 12 
Prehl'ad evidovaných počtov výkonov štátneho stavebného dohl'adu v rokoch 2012 - 2014: 

85 57 43 491 

V oblasti boja proti čiernym stavbám bolo zavedených niekoľko nových opatreni a boli 
posilnené pozitívne opatrenia z predchádzajúceho obdobia. 

Základným nástrojom boja proti čiernym stavbám sú dósledné konania o dodatočnom 
povolení stavby, ktorými sa rieši každá zistená stavba uskutočňovaná bez stavebného povolenia 
alebo v rozpore s vydaným povolením. V tejto oblasti pósobilo oddelenie stavebné pozitlvne aj 
v minulosti, viaceré špecifické a náročné konania sa však dlhodobo nedarilo vyriešiť. Mestská časť je 
v oblasti konaní o dodatočnom povolení stavby dósledná, počet zistených a vybavených prípadov je 
veľmi veľký (vrátane niektorých mimoriadne náročných nevyriešených pripadov z minulého obdobia 
a pripadov osobitného záujmu verejnosti). Verejnosť očakáva pri každej "čiernej stavbe" jej 
odstránenie. Stavebný úrad je však povinný dodatočne povoliť čiernu stavbu, ktorá nie je v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a s ktorej dodatočným povoienim vlastník pozemku 
súhlasI. Takýchto stavieb je prevažná vačšina, aj keď tieto konania sú obzvlášť zdfhavé a mimoriadne 
náročné, a to najmä pre námietky účastnikov alebo pre aktlvny vstup verejnosti. Väčšina končí 
vydanim rozhodnutia o dodatočnom povoleni stavby. V prípade vydania právoplatného rozhodnutia 
o odstránení stavby však spoločenská úloha jej vyriešenia nekončí. Najťažšie je zabezpečenie výkonu 
právoplatného rozhodnutia orgánom, pokiaľ ho dobrovoľne nesplní povinná osoba. 
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Pokial' stavebník nepovolenú stavbu dobrovol'ne neodstráni, je orgán povinný do troch rokov 
od právoplatnosti rozhodnutia začať s výkonom rozhodnutia (na podnet oddelenia stavebného výkonu 
zabezpečuje oddelenie právne a správnych činnosti). Agenda bola v predchádzajúcom období vedená 
nedôsledne. Pravdepodobne aj vel'mi časté striedanie spôsobu zabezpečovania právnych služieb pre 
stavebný úrad (externélinterné) a absencia odovzdávania a preberanie agendy pri zmenách 
zapričinilo prerušenie kontinuity pri zabezpečovani výkonu niekol'kých rozhodnuti. Súčinnosť medzi 
oddelením stavebným a oddelením právnym a správnych činnosti bola nízka. V tomto období bola 
však v.súčinnosti oboch oddeleni spracovaná analýza výkonu rozhodnuti, zaviedlo sa osobitné 
sledovanie agendy ako na oddeleni stavebnom, tak aj na oddelení právnom a správnych činnosti. Ako 
zaručený postup výkonu rozhodnutia sa ustálila exekúcia vedená exekútorom. Najmä z dôvodu 
náročnosti procesu exekúcie a nezodpovedajúcej odmene exekútora, k výkonu rozhodnutí 
v celoslovenskom meradle takmer nedochádza. 
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I V. Životné prostredie, čistota a poriadok 

V.1 Životné prostredie 

Bratislavské Staré Mesto predstavuje v európskom kontexte jedinečnú lokalitu vytváranú od 
raného stredoveku až po súčasnosť. Z pohľadu Staromešťanov je rovnako dôležité revitalizovať 
a udržiavať historické jadro, chodníky, fasády, vnútrobloky, tak aj verejnú zeleň, predzáhradky, 
parčíky. 

V uplynulom obdobi mestská časť pri vydávaní územných rozhodnutí preferovala zámery, 
ktoré vyvážene zohľadňovali kvalitu života Staromešťanov a funkciu centra hlavného mesta v korelácii 
maximálnej možnej miery zachovania a rozvoja verejnej zelene. Mestská časť motivovala obyvateľov 
a podporovala ich aktivity pri ošetrovaní a údržbe predzáhradiek, vnútroblokov a malých parčíkov. 

Sama mestská časť aktlvne vystupuje v rámci projektu záchrany Priiger-Wallnerovej 
záhrady, zasadila sa o vysadenie brečtanov pri plotoch v Medickej záhrade ako ochrany proti grafity, 
o revitalizáciu Hviezdoslavovho námestia osadením nových trávových kobercov, umelého trávnika 
pod hracie prvky, opravou a obnovením fontány a systému zavlažovania. Ku generálnej oprave 
fontán a zavlažovania príšlo i v ďalších záhradách a parkoch (Poštová, Panská, Medická záhrada). 
Medická záhrada prešla dôslednou revitalizáciou - v jej rámci boli zriadené dve nové detské ihriská, 
boli osadené športové prvky pre dospelých a seniorov, prišlo k rekonštrukcii lavíčiek, verejných toaliet, 
oprave čerpadla, rozšírila sa letná čitáreň, zaviedlo sa bezplatné WiFi, záhrada je pravidelne 
upratovaná s pomocou dobrovoľníkov. V spolupráci s aktívistami prišlo k záchrane parčíka na 
Belopotockého ulici. Za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov sa postupne revitalizujú ihriská 
mestskej časti (napríklad Slubekova, Jedlíkova, Tabaková, Fajnorovo nábrežie, Jakubák). Včasné 
a dôsledné informovanie obyvatel'ov mestskej časti o pripravovaných zámeroch prinieslo pozitívny 
ohlas (napríklad pri záchrane chráneného areálu Bôrik, Borovicového lesíka). Zvýšil sa počet 
správnych konaní za znečistenie pozemku (posun nastal v oblasti ulice Palárikovej, Medenej, aj 
Hrebendovej). Dbá sa na dôsledné uplatňovanie sankcií či už voči fajčiarom odhadzujúcim 
nedopalky alebo organizátorom podujatí propagujúcich sa nepovoleným umiestňovanim (výlepmi) 
plagátov. Mestská časť bojuje proti reklamnému smogu, v uplynulom období prišlo k odstráneniu 
obrovských reklamných hranolov zohyzďujúcich historické centrum mesta. V záujme systematického 
vyriešenia problému nezodpovedných majiteľov psov sa vostatnom období kládol dôraz na 
registráciu psov, a to kombináciou motivácie a prísnych sankcií. 

Záujem mestskej častí o ochranu životného prostredia a ekologický spôsob zásobovania 
prevádzok a domácnosti v lokalite pešej zóny mestskej časti sa prejavil v zapojení sa mestskej časti 
do proje~tu "Zásobovanie pešej zóny v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto elektromobilom". 
Šetrný prfstup k životnému prostrediu zo strany mestskej časti je badateľný i v zabezpečeni auta na 
elektrický pohon na upratovanie pešej zóny a blizkych ulíc. Zavedením poplatkov za vjazd do 
pešej zóny sa znížil počet zásobovaclch áut v pešej zóne o polovicu. 

V.2 Čistota 

V záujme zlepšenia čistoty a poriadku zaviedla mestská časť v Bratislave pilotný projekt 
uloženia pokút za porušovanie všeobecne záväzných nariadení vyberaných inšpektormi verejného 
poriadku. Zvýšila sa samostatnosť inšpektorov. Každý inšpektor zastrešuje "svoj" ralón a podieľa sa 
na ríešenl všetkých vzniknutých problémov (v minulosti inšpektori problém iba lokalizovali). Rovnako 
na najproblematickejšie miesta boli "nasadené" fotopasce (s pravidelnou rotáciou). 

Vedenie mestskej časti pristúpilo k prehodnoteniu efektívnosti a logistiky starostlivosti o čistotu 
v Starom Meste. Prehodnotil sa model upratovania a pristúpilo sa k zmenám, ktoré zabezpečia 
flexibilitu a plnohodnotný servis. Prišlo k zvýšeniu počtu odpadových košov v mestskej časti, 

rozšlrili sa koše o 110 I nádoby (výmena odpadových košov na Poštovej ulici, umiestnenie 
odpadových košov na nábrežl), umiestnenie odpadových košov na separovaný odpad - PET fl'aše na 
Hviezdoslavovom námestl (pilotný projekt). Nastavil sa systém vynášania odpadových košov, ktorý 
pokrýva všetky potreby v oblastiach v správe mestskej časti (pre prípady konania špeciálnych podujati 
zabezpečenie trojnožiek). Prichádza k častejšiemu umiestňovaniu vel'kokapacitných kontajnerov. 
V prípade potreby lokálne znečistenie pružne dočisťujú dvojčlenné čaty. V prevádzke je neustále 
Linka čistoty. Doposiaľ linku využili stovky obyvateľov, denne na záznamniku nechajú odkaz 
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v priemere dvaja Staromešťania. Linka čistoty je prejavom novej kultúry vo vzťahu k občanovi 
založenej na princípoch ústretovosti, rovnakého prístupu ku všetkým bez ohl'adu na ich spoločenské, 
či ekonomické postaveníe, na nulovej tolerancii ku korupcii a šikanovaniu. 

V.3 Poriadok 

.Lokalita Starého Mesta ako centrum hlavného mesta sa snúbi s rusnym nočným životom 
a podujatiami náročnými. na udržanie poriadku. Z tohto dôvodu sa konajú pravidelné bezpečnostné 
porady na úrovni vedenia mestskej časti a mestskej polície i Policajného zboru, zvýšil sa počet 
okrskárov, prichádza k pravidelnému meraniu hluku z činnosti prevádzkových jednotiek, 
vykonávajú sa pravidelné kontroly prevádzok, a to aj po 22.00 hodine. Zistené porušenia právnych 
predpisov a všeobecne záväzných nariadení sú v rámci kompetencií mestskej časti riešené 
v správnom konani. Počet uskutočnených správnych konani vedených z dôvodu spáchania správneho 
deliktu (za porušovanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a osobitných zákonov) sa 
niekol'konásobne zvýšil. Prišlo i k viacerým vynúteným investiciám na odhlučnenie prevádzok, príp. zo 
strany mestskej časti boli podniknuté iné razantné kroky, ako napriklad nepovolenie umiestnenia letnej 
terasy pred prevádzkou, permanentné udel'ovanie pokút, exekúcia. 

15 



I VI. Doprava a parkovanie 

Mestská časť Staré Mesto ako centrum hlavného mesta SR je zaťažená dopadmi prepravy 
nielen obyvatel'ov mestskej časti, ale aj všetkých návštevníkov Bratislavy. Nosná myšlienka 
parkovacej politiky, o presadenie ktorej sa v uplynulom obdobi snažilo vedenie mestskej časti, spočíva 
na nasledovných pilieroch: 

- . umožniť obyvatel'om zóny s dopravným obmedzením parkovať v blízkosti ich trvalého bydliska 
za zvýhodnených podmienok, 
znížiť tlak návštevníkov na statickú dopravu v zóne na miestnych komunikáciách 
a presmerovať ich na verejnú dopravu alebo na parkoviská a hromadné garáže, 
zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest na komunikáciách na územi mestskej časti a 
zvýšiť počet dostupných parkovacích miest na územ í celej mestskej časti. 

Autonómna a jednotná parkovacia politika, ktorú mestská časť vypracovala ako nástroj 
regulácie statickej dopravy a ktorá bola schválená miestnym zastupitel'stvom, nemohla byť presadená, 
nakol'ko nebola podporená hlavným mestom. 

Mestská časť prijatím uznesenia miestneho zastupitel'stva (č. 67/2012) predpokladala 
zavedenie spoplatneného parkovania na komunikáciách v správe mestskej časti. Za účelom realizácie 
tohto zámeru sa vedenie mestskej časti rozhodlo vypísať aj verejnú súťaž. V danom obdobi súbežne 
prebiehala na úrovni hlavného mesta priprava celomestskej parkovacej politiky. Idea tejto parkovacej 
politiky bola totožná - zaviesť spoplatnené parkovanie. V súčasnom právnom stave mestské časti nie 
sú oprávnené realizovať výber parkovného, a to ani na komunikáciách, ktoré majú vo svojej správe. 
Na odstránenie tohto nedostatku je potrebné upraviť Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, príp. na 
úrovni hlavného mesta prijať tiež všeobecne záväzné nariadenie. Nakol'ko tento zámer nebol 
schválený Mestským zastupitel'stvom hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť tak v súčasnosti 
nie je kompetentná zaviesť spoplatnené parkovanie. 

Vzhl'adom na nepriaznivý súčasný stav a možnosti, ktoré mestská časť má k dispozícii, 
pristúpilo vedenie mestskej časti k hl'adaniu alternatívnych možností, ktoré by priniesli aspoň sčasli 
požadovaný efekt - zlepšenie statickej dopravy na územi mestskej časti. V uplynulom obdobi prišlo k: 

rozslreniu rezidentských zón o dve nové zóny (okrem zóny obhospodarovanej 
spoločnosťou BPS PARK a. s.), 
zrušeniu vyhradených parkovacich boxov pre firmy (dôsledkom čoho bolo získanie ďalších 
stoviek parkovacích miest), 
nahradeniu rezidentskej parkovacej kartičky parkovacou nálepkou (v súvislosti s vydaním 
ktorej boli sprlsnené pravidlá pre jej pridelenie z dôvodu zamedzenia jej zneužívania na 
firemné účely), 
odstraňovaniu parkovacích stípikov a osádzani u parkovacích automatov v zóne 
obhospodarovanej spoločnosťou BPS PARK a. s., 
zmene v systéme odstraňovania prekážok cestnej premávky, I.j. nariadenia odťahov 
(odstránenie prekážky cestnej premávky namiesto mestskej časti v súčasnosti zabezpečuje 
spoločnosť Staromestská a.s.), 
zvýšeniu podíelu nasadzovania technického prostriedku na zabránenie odjazdu 
motorového vozidla (tzv. papuče) namiesto odstránenia motorového vozidla (t.j. odťahu), 
presmerovaniu jednosmerných ciest s ciel'om zlepšenia dopravnej obsluhy územia, 
zavedeniu SMS platby za vjazd motorového vozidla s hmotnosťou do 3,5 t do pešej zóny, 
aktfvnej spolupráci pri plánovani a realizácii cyklistických trás, k osadeniu nových 
cyklostojanov, 
zokruhovaniu pešej zóny pre väčšiu bezpečnosť chodcov a 
osadeniu stípikov na chodníky na zabránenie vjazdu vozidiel (tzn. prišlo k prinavráteniu 
chodnikov chodcom). 

Osobitná pozornosť bola venovaná vymožitel'nosti rezidentskej parkovacej politiky 
najcitlivejšim oblastiam (Žilinská, Lermontovova). Pri Bratislavskom hrade pribudli podzemné 
parkovacie miesta. 

Mestská časť ako správca miestnych komunikácií III. a IV. triedy kontinuálne vykonávala 
opravy a rekonštrukcíe miestnych komunikácii, opravy a údržby dlažby a stfpikov, opravy výtlkov, 
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prepadov', schodov a zábradll, realizovala vodorovné a zvislé dopravné značenie, komplexné čistenie 
kanalizačných vpusti. 

Ani v oblasti verejnej dopravy mestská časť nezahál'ala. Rokovania vedenia mestskej časti 
s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, priniesli pozitivne zmeny, a to v rozšírení 
mestskej hromadnej dopravy pre ulicu Drotársku a okolie, Tajovského a Horský park. Výsledkom 
rokovani bolo taktiež predíženie linky č. 147 po ulicu Langsfeldova, linky Č. X13 k Slovenskému 
národnému divadlu a linky Č. 41 z ulice Hroboňova na hlavnú stanicu. Rovnako pribudli nové 
prístrešky na zastávkach Valašská a Hroboňova, Krížna a Záhradnicka. Z rokovaní vyvstal tiež prísl'ub 
zaradenia nových nízkopodlažných duobusov do premávky na trasy vedúce mestskou častou. 

BZavedenie možnosti nahlasovať výtlky a prepady cez webové sídlo mestskej časti, link: 
http://www.staremesto.sklsklpotholes/formReportlsection:citizen 
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I VII, Oblast' sociálnych služieb, školstva a kultúry 

VII.1 Oblasť sociálnych služieb 

Princíp "robiť nielen to, čo mestská časť (miestny úrad) v zmysle platnej legislativy musí, ale 
činiť všetko, čo môže" bol nosným pilierom presadzovaným vedením mestskej časti v oblasti 
sociálnych služieb, 

Demografický vývoj v ostatnom období zaznamenáva postupný pomalý úbytok obyvatel'stva 
a zvyšovanie jeho priemerného veku. Aj predstavitelia mestskej časti a vedenie miestneho úradu mali 
vôl'u prispieť k skvalitneniu života seniorov v mestskej časti. V septembri roku 2011 bol poslancami 
Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválený materiál a bolo prijaté 
všeobecne záväzné nariadenie o poskytovani prepravnej služby. Toto nariadenie predstavovalo 
základ pre "novú" sociálnu službu poskytovanú mestskou časťou - prepravnú službu pre potreby 
príležitostnej mobility ťažko pohyblivých seniorov. 

Prepravná služba, tzv. Senior auto, začala fungovať dňa 01. októbra 2011. Senior auto 
v období takmer troch rokov (od 01. októbra 2011 do 10. septembra 2014) prepravilo seniorov 
z miesta ich bydliska najmä na lekárske vyšetrenie alebo spoločenské udalosti organizované 
mestskou časťou takmer 2 500-krát. Ciel'ovou stanicou výjazdov boli nemocnice, či zdravotné 
strediská v rámci územia celej Bratislavy. 

Pre mobilných a aktívnejšich I'udi, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, mestská časť financuje štyri 
denné centrá pre seniorov. Tieto poskytujú sociálne poradenstvo a zabezpečujú kultúrnu 
a záujmovú činnosť pre seniorov. Denné centrá sú v prevádzke od 14.00 hod. do 17.00 hod, na ulici 
Kýčerského 8, Karadžičova 1, Záhrebská 9, Gaštanová 19. Aktivity v týchto centrách pre približne 300 
seniorov organizujú koordinátori v súčinnosti s oddelen im sociálnych vecí miestneho úradu. 

Pre seniorov mestskej časti sa s ciel'om aktivizácie a rozvijania spoločensko-kultúrnych 
vzťahov organizovali, okrem praVidelného stretávania sa v kluboch a záujmovej klubovej činnosti, aj 
rôzne mimoklubové aktivity, napríklad koncerty vážnej hudby, poznávacie výlety po Slovensku, Českej 
republike, Rakúsku a Maďarsku, súťaž "Stará mama a Starý otec Starého Mesta", plavby loďou, 
juniáles v Horskom parku, podujatia v rámci mesiaca úcty k starším, recitačno-hudobné pásmo pre 
seniorov, vianočné posedenie v kluboch dôchodcov, vianočnú večeru pre osamelých, prednášky, 
výstavy. Od januára 2013 do augusta 2014 mestská časť organizuje mesačne slávnostné stretnutie 
jubilantov, obyvatel'ov mestskej časti, pri priležitosti ich životného výročia.9 

V rámci komunitného plánu mestská časť zrealizovala a otvorila Komunitné centrum dňa 02. 
decembra 2011 v priestoroch na ulici Štúrova. V Komunitnom centre pôsobia tri organizácie, ktoré sa 
zameriavajú na pomoc zdravotne postihnutým občanom, poskytujú odborné a špecializované 
poradenstvo v zmysle zákona Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon Č. 448/2008 Z.z."). V týchto priestoroch mestská časť vytvorila podmienky pre zriadenie 
Chránenej díelne. V Komunitnom centre Občianske združenie Národná rada občanov so zdravotným 
postihnutím zriadila Požíčovňu kompenzačných pomôcok pre obyvateľov mestskej časti. 

V januári roku 2012 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi mestskou časťou 
a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na činnosť Poradne zdravia so sidlom na ulici 
Kýčerského 8. Poradňa zdravia sa zameriava na preventfvne ciele formou screeningových a 
edukačných aktivít na zvýšenie zdravotného uvedomenia populácie. Dôvodom"poradenstva je 
zvýšený počet občanov trpiacich civilizačnými ochoreniami, ako sú kardiovaskulárne, onkologické, 
metabolické a v poslednom období aj psychické ochorenia. Poradňa počas obdobia od založenia do 
júla 2014 poskytla pre občanov mestskej časti opakovane meranie glykémie, spracovala články do 
Staromestských novin o zdravej výžive a škodlivosti fajčenia a usporiadala prednášky pre seniorov 
v denných centrách o zdravej výžive. 

V decembri 2011 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi mestskou časťou a Asociáciou 
samaritánov Slovenskej republiky. Účelom zmluvy bolo zabezpečenie služby domáceho tiesňového 
volania. Povinnosťou mestskej časti v zmysle uvedenej zmluvy je uhradiť poplatok 25,90 eur za 

9 Akciu predtým organizovala oddelenie kultúry miestneho úradu. 
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inštaláciu DTV a materiál potrebný na inštaláciu jednotky DTV pre 20 klientov s trvalým pobytom 
v mestskej časti. Domáce tiesňové volanie funguje jednoducho a spol'ahlivo. Tlačidlo, ktoré sa nosí 
na zápästí alebo na krku, slúži na spojenie klienta s dispečerom ASSR v pripade neočakávanej 
udalosti. Služba je pre mestskú časť i klienta finančne vel'mi výhodná a poskytuje sa nonstop, 24 
hodín denne. Do augusta 2014 bolo inštalovaných v domácnostiach 20 jednotiek DTV. 

V decembri roku 2013 mestská časť zriadila v rámci pomoci sociálne slabším občanom 
Sociálnu výdajňu, ktorá má priestory v budove miestneho úradu. V spolupráci s obchodnými 
reťazca'mi mestská časť Staromešťanom s nizkymi prijmami bezplatne vydáva potraviny a iné tovary 
bežnej spotreby. Prípadné nevydané potraviny mestská časť následne odovzdáva charite (napríklad 
združeniu RES OTY Antona Srholca, Majáku nádeje - zariadeniu pre matky ohrozené domácim 
násilfm). K septembru 2014 využíva výdajňu 80 sociálne odkázaných I'udi. 

V októbri toho roku mestská časť spustila projekt Karta staromestského seniora. Držitel' tejto 
karty si móže uplatniť zl'avu na nákupy a kultúrne podujatia v zariadeniach participujúcich na tomto 
projekte. Na odporúčanie Rady seniorov, poradného orgánu starostky mestskej časti, sa karta 
poskytuje obyvatel'om s trvalým pobytom v mestskej časti nad 60 rokova poberatel'om dôchodku 
s trvalým pobytom v mestskej časti. 

V súlade s platnými právnymi predpismi určil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
"ÚPSVaR") oddelenie sociálnych veci miestneho úradu za osobítného príjemcu štátnych 
sociálnych dávok. 

Za obdobie od roku 2012 do septembra 2014 oddelenie sociálnych vecí vykonávalo inštitút 
osobitného príjemcu pre 21 oprávnených osOb a pre rozdelilo celkovo sumu 4.270,23 eur, ktorú 
mestskej časti poukazuje ÚPSVaR. 

V rokoch 2011 až september 2014 bola obyvatel'om mestskej časti na zmiernenie hmotnej 
a náhlej núdze zabezpečená peňažná pomoc v počte 691 príjemcov, najmä rodinám s maloletými 
det'mi, nezamestnaným osobám a dôchodcom. 

V rokoch 2011 až 2014 bbli v rámci stravovania dôchodcov poskytnuté príspevky na obed 
493 dôchodcom. 

V obdobi rokov 2011 až 2014 boli z ÚPSVaR prostrednictvom mestskej časti poskytované 
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčenim 
pre 93 detí z rodin v hmotnej núdzi na stravu v základnej škole a 6 deti z rodín v hmotnej núdzi na 
stravu v materskej škole vo výške 1 euro pre dieťa na deň. Dotácia na podporu výchovy k plneniu 
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčenim bola poskytovaná pre 91 deti 
navštevujúcich základnú školu a pre štyri deti v materských školách, a to v sume 33,20 eur pre jedno 
dieťa na celý rozpočtový rok. 

Oddelenie sociálnych vecí za obdobie rokov 2013 až 2014 vypracovalo pre ÚPSVaR správu 
o sociálnej situácii 25 rodín - záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Mestská časť zabezpečuje starostlivost' dvom osobám zbavených spôsobilosti na právne 
úkony v celom rozsahu a jednej osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. V evidencii 
oddelenia sociálnych veci od roku 2011 do septembra 2014 je evidovaných 100 nesvojprávnych 
občanov, ktorým bola mestská časť kolíznym opatrovníkom na súdnom pojednávani Okresného 
súdu Bratislava I. 

V období od roku 2011 do septembra roku 2014 zabezpečila mestská časť pochovanie 59 
občanov zomrelých na územi mestskej časti. Vačšinou išlo o osoby bez pristrešla a osamelých 
dôchodcov. 

V zmysle zákona Č. 448/2008 Z.z. bolo v rokoch 2011 až september 2014 na oddelenie 
sociálnych veci podaných 1 552 žiadosti vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. 
Občanom bolo taktiež poskytované základné sociálne poradenstvo týkajúce sa sociálnych služieb. 

Jasle ako sociálne zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť v rámci denného pobytu, 
poskytujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka a napomáhajú rodičom 
pri ich návrate do pracovného procesu. Mestská časť ako zriad'ovatel' prevádzkuje dve zariadenia 
detských jaslf. Kapacita jasli spolu je 70 detí, pričom tieto sú neustále plno obsadené. Kapacita 
Detských jaslí Čajkovského 2 je 45 deti, a Detských jaslí Hollého 9 je 25 deti. Prevádzka uvedených 
jaslí vo finančnom vyjadreni je uvedená v tab. 13 a 14. 

19 



------ ---

Tabul'ka 13 
Prehl'ad nákladov na detské jasle (v eur): 

168479,92 150645,30 161 739,80 85599,00 

99057,71 90124,03 102846,90 50138,00 

Tabul'ka 14 
Prehl'ad príjmov z poskytovaných služieb v detských jasliach (v eur): 

165000 200000 200000 200000 

188750 228660 217700 (k 31.08.) 141 000 

VI1.2 Oblasť školstva 

Mestská časť má v súčasnosti v zriaďovatel'skej pôsobnosti 18 materských škôl. Dve 
materské školy sú pri základných školách - Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, 
Grósslingová 48, Bratislava a Základná škola s materskou školou M. Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava. 
Dve materské školy majú právnu subjektivitu - Materská škola, Šulekova 35, Bratislava a Materská 
škola, Timravina 8, Bratislava. 

V priebehu uplynulého obdobia došlo k jednej zmene - od 31.07.2013 Materská škola, 
Medená 24, Bratislava zmenila sídlo a dňa 01.08.2013 sa presťahovala do novootvorenej Materskej 
školy, Heydukova 25, Bratislava. 

Zriad'ovatel'ská pôsobnosť mestskej časti sa viaže taktiež k siedmim základným školám, 
pričom ich počet sa v priebehu uplynulého obdobia zmenil. Základná škola Jesenského 6 bola 
rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ku dňu 30.06.2012 
vyradená zo siete škôl a školských zariadenI. Žiaci uvedenej základnej školy boli umiestneni 
v ostatných školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti. 

Mestská časť podporovala školy v tom, aby ich školské vzdelávacie programy maximálne 
využívali priestor pre vlastný originálny prínos školy a tiež aby vychádzali z osobitosti miesta, kde 
pôsobia. V súčasnosti možno konštatovať, že jednotlivé školy sa snažili počas prebiehajúcej reformy 
v ponuke vzdelávacich aktivít o jedinečnosť a špecifickosť. 

Posílnením vplyvu rád škôl sa zlepšila spolupráca a prístup zo strany rodičov na participácii 
výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšeni materiálno-technických podmienok, čim sa škola stávala 
otvorenou pre rodičovskú a širšiu verejnosť. Snahu o zlepšenie kvality regionálneho školstva prejavila 
mestská časť permanentným budovaním materiálno-technických podmienok v jednotlivých školách, 
ale aj celkového postavenia školstva ako priority v jej snažení. Svedči o tom i postavenie 
staromestských škôl v rebríčku škôl Slovenska v TESTOVANI 9, kde v rámci testovania zo 
slovenského jazyka boli staromestské školy najlepšie na Slovensku a z matematiky štvrté v poradí 
(graf 2 a 3). 
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Činnosť mestskej časti sa počas uplynulého volebného obdobia jednoznačne snažila 
o skvalitňovanie podmienok výchovy a vzdelávania a neustále zlepšovanie 
materiálno-technického vybavenia škôl. Stav zariadeni školského stravovania bol taktiež po 
materiálno-technickej stránke zastaraný, opotrebovaný. Nákup materiálno-technického zariadenia do 
školských kuchýň v súlade s hygienickými parametrami a bezpečnostnými normami Európskej únie, 
a tým aj celkové zvýšenie hygienického štandardu, sa uskutočnil v Základnej škole Hlboká a Základnej 
škole Dubová, kam boli zakúpené veľkokapacitné kotly. V Materskej škole Heydukova bola zriadená 
nová \(ýdajná školská kuchyňa. 

Vzhľadom na potrebu internetového pripojenia a jeho využitia vo výchovno-vzdelávacom 
procese, pri práci s interaktlvnou tabuľou, mestská časť pristúpila k celkovej internetizácii 
materských škôl bez právnej subjektivity. Pripojenie počltačov na internet sa realizovala v 14 
materských školách, čim sa umožnilo využitie internetu vo výchovno-vzdelávacom procese.'o 

Skvalitnenie vzdelávania na základných školách sa snažila mestská časť dosiahnuť 
poskytnutím väčšej slobody školám a samotným učiteľom, a to cez pripravu a celoživotné vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov, využlvaním inovatívnych metód a foriem a prostrednlctvom 
informačno-komunikačných technológií. Mestská časť venovala pozornosť i zvyšovaniu právneho 
vedomia, manažérskych a marketingových schopnosti a projektového manažmentu pedagogických 
zamestnancov s dôrazom na vedúcich pedagogických zamestnancov. Zapojenosťou škôl do 
tradičných projektov určených pre základné školy a tvorbou vlastných projektov si školy budovali 
nielen vlastnú tradiciu, ale aj identitu školy. Ako priklady niektorých projektov možno uviesť: Kým nie 
je neskoro, Dafne, Správaj sa normálne, SME Slovensko netradične, SME Fyzika netradične, Týždeň 
modrého gomblka, Projekt "Čtení SFUMATO aneb splývavé čtení", Otvorená škola - oblasť športu, 
Zdravé zuby - Dentalalarm, Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska, Staromestská liga, Klub 
moderného učiteľa, Separujeme odpad, Tvorivé dieťa, Škola dobrých skutkov, Európska jar - Spring 
Day, Pocta Majstrovi - Slovensko recituje Rúfusa, Uctime si našich starkých, Novinový článok, 
Otvorená škola, Poznaj Staré Mesto, Hodžov novinový článok, Európa v škole a ďalšie. Z uvedeného 
výpočtu vyplýva rôznorodosť a široký záber zamerania. Podrobnejšie informácie možno nájsť 
v jednotlivých správach škôl. 

Vďaka efektlvnej komunikácii medzi mestskou časťou a jednotlivými školami, školskými 
zariadeniami a inými inštitúciami (napríklad metodicko-pedagogickým centrom, odborom školstva 
okresného úradu) prostredníctvom školského úradu vznikol priestor na organizovanie akcií ako je Deň 
učiteľov (oceňovanie najlepších pedagógov mestskej časti), Staromestské talenty (oceňovanie 
najlepších žiakov základných škôl mestskej časti), Staromešťatá (slávnostná akadémia detí 
materských škôl), Pasovačka prvákov (prijímanie detí do základnej školy), Staromestský deň zdravia 
(pred prázdninový event pre predškolákov a prvákov), vianočné vystúpenia deti z materských 
a základných škôl mestskej časti na Hviezdoslavovom námestí, projekt Poznaj Staré Mesto a ďalšie. 
Spoločným menovateľom týchto podujatí je vyjadrenie úcty mestskej časti k pedagógom, deťom 
a žiakom ako nositeľom a šíriteľom dobrého mena staromestského školstva. 

Dôležitú úlohu pri plánovani činnosti škôl zohrali rady škôl, v ktorých sú zastúpeni aj rodičia. 
Rady škôl sa vyjadrovali ku koncepčným materiálom predkladaným riaditeľmi škôl (Správam 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky, školským vzdelávacím 
programom, rozpočtom), organizovali výberové konania na post riaditeľa základnej školy, materskej 
školy, zaoberali sa projektmi, organizovanim aktivit pre žiakov, sponzorstvom. 

Mestská časť kládla dôraz na racionálne využitie kapacit škôl a.školských 
zariadení, ekonomickú efektívnosť využitia budov a spoluvytvárala podmienky na využitie školských 
športovísk a ihrísk pre deti, mládež a ostatnú verejnosť v čase mimo vyučovania.""Nemalú čiastku 
investovala mestská časť do revitalizácie ihrisk a do opráv a údržby škôl (tab. 15). 

10 V predchádzajúcom období bol z 18 materských škôl internet iba na dvoch materských školách s právnou subjektivitou 
a dvoch materských školách pri základných školách. Na 14 materských školách internet absentoval, pripojenie slúžilo len na 
emailovú komunikáciu. 
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Tabuľka 15 
Investície (v eur): 

8240 

6756 

9804 

1 100 

74800 

6960 

11 998,62 

18158,40 

348 

420 

8240 

6756 

9804 

660 

74800 

6960 

11 998,62 

18158,40 

348 

420 

Významné zastúpenie pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu mali i rôzne neštátne 
organizácie a inštitúcie, ako napríklad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Policajný zbor, vysoké školy, 
knižnice a iné. 

VI1.3 Oblasť kultúry 

Strategický prístup a dôraz na autentickú kultúru Staromešťanov sa prejavila v koncepcii 
kultúrnej politiky presadzovanej v uplynulom obdobi v mestskej časti. Dôraz bol a je kladený na také 
hodnoty a príority, ako napriklad poznávanie histórie, úcty a kontinuity aj prostredníctvom bezplatných 
vlastivedných vychádzok pre Staromešťanov, vybudovanie nových aktivit sledujúcich vinárske, 
hudobné a ďalšie tradicie, prehlbovanie a rozširovanie medzinárodnej komunikácie v rámci aj mimo 
Európskej únie, podpora umení a kreativity nielen v zmysle zábavy a spoločenského vyžitia, ale ajako 
zdroja nových idei pre celkovú kvalitu života - s dôrazom na miestne špecifiká a geníLÍs locci, rešpekt 
a vytváranie priestoru pre nové trendy s jednoznačnou preferenciou takých, pri ktorých je čitateľné 
stotožnenie s tradlciou tolerancie, zachovanie existujúcich kultúrnych zariadení. 

Nosnými akciami sa stali dva hlavné festivaly, pri ktorých je vytvorená už viacročná tradicia, 
a to Staromestský letný festival konajúci sa od konca júna do začiatku septembra na dvoch pódiách 
- Zichyho palác a Hviezdoslavovo námestie a Staromestský zimný festival prebiehajúci od konca 
novembra až do Vianoc, resp. Nového roka, ktorý býva spojený s prevádzkou a akciami na klzisku na 
Hviezdoslavovom námestf. So Slovenskou filharmóniu mestská časť začala projekt Silvestrovského 
koncertu na obrazovke Hviezdoslavovho námestia. 

V rámci Staromestského letného festivalu je prevádzkovaná Letná čitáreň v Medickej 
záhrade, ktorej hlavným poslaním bolo umožniť obyvatel'om a návštevnikom Bratislavy bezplatne 
využívať jej služby - preč Ital' si dennú tlač, časopisy, informačné materiály a vypožičať si knihy 
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v Staromestskom knižnom kolotoči. V tomto roku prevzala nad letnou čitárňou záštitu starostka 
mestskej časti. V roku 2013 letnú čitáreň navštfvilo 5 174 návštevníkov, ktorí realízovali 12 240 
výpožičiek, z toho 1 025 kníh. Priemerná denná návštevnosť bola 64,5 čitatel'a. 

Návštevníci letnej čitárne mali k dispozícii 79 titulov denníkov a časopisov v 86 exemplároch 
v jazykoch slovenskom, českom, anglickom, francúzskom, maďarskom, nemeckom, pol'skom, 
talianskom a bulharskom. 
V ponuke služieb bol aj Staromestský knižný kolotoč. Návštevníci mali počas prevádzky letnej čitárne 
k dispozicii 1 052 kníh (knihy vyradené z fondu Staromestskej knižnice a dary od používatel'ov 
knižnice) pre všetky vekové kategórie čitatel'ov. Návštevníci mali možnosť zadarmo si vypožičať knihu 
(knihy). Po prečítaní ju vrátiť do letnej čitárne alebo si ju mohli ponechať. 

Počas leta boli vytvorené pravidelné podcykly: Divadlo na nádvori, Hudba na nádvori, 
Hudba na námestí a mestskou časťou boli organizované aj chrámové koncerty, Detské divadlo 
v Medickej a Cvičenia pod stromami v Medickej. 

Novým žánrom leta na Hviezdoslavovom námestí sú staromestské tančiarne určené najmä 
pre seniorov. Počas uplynulých troch rokov sa ich uskutočnilo už 25, pričom sú pripravované 
tematicky, napríklad ako Katarínska a Fašiangová zábava, Juniáles, Anna bál. Každé leto je mestskou 
časťou organizovaná Milonga - tančiareň v štýle tanga. Bolo zavedené tzv. medzinárodné pódium 
určené na prezentáciu zahraničných ambasád a ich kultúrnych inštitútov (napriklad vystúpenie 
hudobnlkov a tanečníkov z Indonézie s ich tradičným koncertom Gameian a bambusový orchester, 
hudobnlkov zo Srbska, Chorvátska, USA, Dánska, Švajčiarska, Pol'ska, Ruska, Rakúska, Maďarska, 
Malty a ďalších). 

Na nádvorl Zichyho paláca od roku 2011 je otvorená malá samoobslužná knižnica. V rámci 
nádvoria Zichyho paláca je už štvrtým rokom organizovaná tzv. Čítačka (najmä z pôvodnej slovenskej 
tvorby). 

Ako bienále mestská časť spoluorganizuje Leto hereckých osobností usporadúvané 
Studiom Dva z Prahy v divadle L + S, kde mestská časť zaviedla nový formát Káva u Zichyho, 
diskusné stretnutia s českými umelcami vystupujúcimi v Bratislave. 

Neoddelitel'nou zložkou kultúrnych aktivít je práca kultúrnych zariadení na Školskej 14, 
Gaštanovej 19, Ventúrskej 9 a Františkánskom námestf 7 v Bratislave. Každé zo zariadení sa 
vyprofilovalo a ponúka inú škálu podujatf. Bohatá návštevnosť divadelných predstavení, prednášok, 
výstav, pohybových a jazykových kurzov, klubová a krúžková činnosť vypovedá o opodstatnenosti 
existencie takejto formy kultúrnych stánkov v širokej ponuke v rámci Starého Mesta. 

Každoročne a pravidelne mestská časť organizuje výchovné koncerty pre žiakov základných 
škôl v spolupráci s Nadáciou VÚB. Bola zachovaná a rozvljaná kontinuita súťaže začínajúcich 
huslistov, Prešporský Paganini, a započatá nová tradícia: hudobný festival Bratislavská komorná 
gitara. Doposial' sa uskutočnili už tri ročníky. Mestská časť podporuje myšlienku koncertov pre 
mladých začínajúcich interpretov, a dáva im priestor pre ich prvé koncerty. 

Mestská časť významnou mierou podporuje Divadlo GUnaGU a Ticho a spol. Okrem toho, že 
týmto subjektom zabezpečuje priestor k realizácii na Františkánskom námestí 7 a na Školskej 14 
úhradou prevádzkových nákladov, prispieva každý rok finančnou čiastkou na realizáciu konkrétnych 
predstavení. 

Ku kultúre Starého Mesta patrí aj tradícia trhov. Dobrý trh, Farmárske trhy, Vel'konočné 
i vianočné trhy, Beerfest získavajú každým rokom na obl'ube u Staromešťanov i návštevníkov 
mestskej časti. Otvorením Staromestskej viechy na Hviezdoslavovom námestí mestská časť pomáha 
prezentovať vinárom z celého Slovenska svoje výrobky. Rozšírením kapacity a cien predajných 
stánkov došlo k zvýšeniu príjmu rozpočtu mestskej časti zhruba o 100 000,- eur (v roku 2010 
o 38 640,- eur). Mestská časť otvorila nové trhovisko na ulici Pol'ná v Bratislave. V roku 2013 bola 
taktiež započatá tradícia Vínneho a charitatívneho trhu sv. Alžbety na Šafárikovom námestí. Vznik 
tejto tradicie sa datuje k 100. výročiu posviacky Modrého kostolíka z roku 1913, ktorý je jedným zo 
symbolov Starého Mesta. Akcia bola podporená medzinárodným vyšegrádskym fondom a výstava 
o Modrom kostolíku bola následne v Budapešti, Mosonmagyárovári, vo Viedni a na jeseň 2014 sa 
koná v Olomouci. 

S moravským Olomoucom uzavrela mestská časť partnerskú zmluvu, v rámci zmluvného 
vzťahu ktorého sa okrem rôznych stáží a krátkodobých výmen úradníkov, organizujú aj výmeny 
kultúrnych aktivít, divadiel a výstav. 
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Pravidelné výstavy v rámci mestskej časti sa konajú v Galérii F7, najmä fotografické výstavy 
sa organizujú v Zichyho paláci. Mestská časť udržala prevádzku Galérie Cypriána Majerníka jej 
prevodom na nového zriaďovatel'a. 

Mestská časť prijala tiež všeobecne záväzné nariadenie o zachovaní vlastníctva majetku 
(VZN č. 4/2014). Jeho účelom je zachovanie vlastnictva tých nehnutel'nostf na území mestskej časti, 
ktoré majú svoj historický význam, prlp. ktorých existencia bola vždy spätá s mestskou časťou, so 
Staromešťanmi a ktoré dotvárajú kolorit mesta a dávajú mestu tvár (napriklad Zichyho palác, 
Pisztorýho palác, PrOger-Walnerova záhrada, verejné parky a verejné historické záhrady, budovy a 
pozemky základných škôl, materských škôl, detských jasiel', sociálnych zariadení a kultúrnych 
zariadení). 

Pre budovanie komunity, rozvoj tradícii a pestovanie úcty a hrdosti na Staré Mesto mestská 
časť podporovala a podporuje mediálne i iné aktivity s potenciálom tvorby pozitívneho vzťahu k srdcu 
Bratislavy - mestskej časti Staré Mesto nielen u samotných Staromešťanov, ale aj u všetkých 
občanov Slovenska. 
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I VIII. Priority mestskej časti (odporučenie pre d'alšie volebné obdobie) 

1. Zavedenie právnej subjektivity materských škôl 

2. Zvýšenie kapacit detských jasll a materských škôl 

3. Dobudovanie plnohodnotnej obecnej spoločnosti pre čistotu a poriadok 

4 .. Opatrenia pre boj s vizuálnym smogom (novela zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) 

5. Dostavba Zariadenia sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke 

6. Pokračovanie v elektronizácii služieb pre občana 

7. Audit stavu pozemných komunikácii v správe mestskej časti a tvorba strednodobého plánu ich 
opráva rekonštrukcie, vrátane kanalizačných vpustl 

8. Energetický audit nehnuteľnosti mestskej časti 

9. Posilniť opatrenia v oblasti transparentnosti 

10. Zavedenie transparentných pravidiel pre nájomné vzťahy k obecným bytom 

11. Znlženie počtu spisov po zákonnej lehote na stavebnom úrade 

12. Parkovacia politika 

Najväčšie investičné akcie 

• 1. Dostavba Zariadenia sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke 

• 2. Projekty ISRMO: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 
modernizácia MŠ Beskydská 
modernizácia MŠ Vazovova 
modernizácia denného stacionára Záhrebská 
revitalizácia Kmeťovho námestia 

3. Investlcie do objektov ZŠ Škarniclova, ZŠ Dubová, ZŠ GrOsslingová 

4. Byty Dobšinského a iniciácia ďalšich projektov nájomných obecných bytov 

5. Rekonštrukcia budovy miestneho úradu (4 fázy) 

6. PrOger-Wallnerova záhrada a parčlk Belopotockého 

7. Sanácia svahov Žižkova a Šulekova 

8. Rekonštrukcia ciest Grässlingová, Zochova, Kozia, Žižkova a ďalšich 

9. Pisztoryho palác (nórske fondy) 

10. Zichyho palác 
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PRíLOHA 
(Odpočty činností v systematike po jednotlivých oddeleniach miestneho úradu) 
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Kancelária starostky 

Najdôležitejšie zrealizované projekty: 

• záchrana Parku Belopotockého 

• .záchrana PrOger-Wallnerovej záhrady 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

záchrana parku na Bart6kovej 

uvedenie projektu Dobrý trh, v súčasnosti je mestská časť jeho spoluorganizátorom 

Staromestský maškarný bál 

Dizajnvíkend v Pisztoryho paláci 

Punč pomoci (v rámci Vianočných trhov) 

celoslovenská charitatívna akcia "Nájdite sa ... so zvieratkom z útulku" 

Psí park na Poľnej 

pilotná prevádzka Propeleru - prepojenie mestskej časti s mestskou časťou Petržalka lodnou 
dopravou 

revitalizácia Medickej záhrady 

zriadenie WiFi na Vajanského nábreží, Hviezdoslavovom námestí a v Medickej záhrade 

celosvetová výstava moderného umenia "Pekná maľba je za nami" v Pisztoryho paláci 

Spolupráca s vel'vyslanectvami od roku 2010: klzisko na Hviezdoslavovom námestí, Alej 
priatel'stva, koncerty Divadla z chatrče, obnovenie komunikácie s partnerskými mestami, 
vzájomné tematické návštevy, spoločné projekty 

bezplatný Mystery eli ent na Centre služieb občanom 

intenzívna a pravidelná spolupráca s dobrovoľníkmi z firiem a mimovládnych organizácií" 
(upratovanie a čistenie, renovácia lavičiek, ihrísk - Slubekova záhrada, Jakubák, Fajnorovo 
nábrežie) 

ocenenie Dobrovoľník roka od Ministerstva zahraničných vecí SR 

úspešné projekty integrácie: Umenie z chatrče (granty MV SR a ÚV SR) a migrantov z tretích 
krajin (s mimovládnymi organizáciami), pravidelná komunikácia s mimovládnymi 
organizáciami vo veci integrácie menšin 

Zrealizované systémové opatrenia: 

• 

• 
zavedenie platenej inzercie v Staromestských novinách 

konsolidácia stavu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej 
ochrany 

Projekty v realizácii: 

• obnova Parku Belopotockého 

• 

• 
• 

záchrana PrOger-Wallnerovej záhrady 

spolupráca pri záchrane parku na Bart6kovej 

Americké námestie 

11 Mestská časť získala ocenenie za najefektfvnejšie využívanie dobrovol'níckeho potenciálu na Slovensku a cenu Srdce na 
dlani. 
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• psí park 2 

• cezhraničná spolupráca s Belehradom - Stari Grad, pol'ským Lublinom a iné v oblasti 
interakcie miestnych umelcov 

Projekty v prlprave: 

ISRMO 

Park Žižkova 

Rudnayovo námestie 

Rázusovo nábrežie pre všetkých 

Pisztoryho palác (rekonštrukcia fasády z nórskych fondov) 
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Kancelária prednostu 

Referát verejného obstarávania 

• verejným obstarávaním vznikli úspory finančných prostriedkov pri obstarávani podl'a komodít 
a realizovaných prác a služieb (papier, tonery, kancelárske potreby, hygienické a čistiace 

. prostriedky, upratovanie, služby mobilného operátora, výber dodávatel'ov na rekonštrukcie 
a opravy, nákup inventáru a vybavenia kancelárii, a pod.) 

• znlženie cien jednotlivých komodít oproti pôvodne ponúkaným cenám vďaka zavedeníu 
elektronických aukcii 

Referát prevádzky úradu a údržby 

• vlastnou prevádzkovou údržbou zabezpečované drobné opravy vo všetkých našich 
zariadeniach a objektoch (materské školy, detské jasle, školské jedálne atď.) 

• zabezpečenie nasledovných oblasti a činnosti najma: stolárske práce, murársko-maliarske 
práce, drobné stavebné práce, vodoinštalačné práce, zváračské práce, kosenie trávnikov 
v areáloch materských škôl, opravy a údržba pieskovísk, drevených hracích prvkov a lavičiek 
v parkoch a záhradách v rámci mestskej časti, všeobecné a mechanické práce 

• odborná participácia pri akejkol'vek oprave 

• stabilizácia prevádzkových nákladov na energie (voda, elektrika, plyn), v prípade spotreby 
vody a plynu (vykurovanie) prevádzkové náklady mestskej časti mierne poklesli (úspora 
predstavuje zhruba 10 až 15 % v porovnaní s obdobím 2006 - 2009) 

• v spolupráci s oddelením sociálnych vecí zabezpečovanie prepravnej služby pre seniorov -
SENIOR AUTO 

• ochrana majetku mestskej časti cez elektronický zabezpečovací systém, kde objekty sú po ich 
opustení permanentne monitorované stálym pracoviskom Mestskej polície hlavného mesta 
SR Bratislavy 

Pracovisko Centrum služieb občanom (kontaktné pracovisko) 

• počas obdobia 2010-2014 rozšlrené a v súčasnosti pokrýva prierezovo takmer všetky činnosti 
a flgendy miestneho úradu (s výnimkou Matričného úradu a oddelenia sociálnych vecI) 

• úprava úradných hodin kontaktného pracoviska s ciel'om zlepšenia a skvalitnenia 
poskytovaných služieb pre občanov (pracovisko je k dispozícii občanom od pondelka do 
štvrtka v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 hod. do 15.00 hod.) 
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Matričný úrad 

• pravidelne zasielané informácie Štatistickému úradu SR: Hlásenie o narodení, o uzavret[ 
manželstva, kópia Listu o prehliadke mŕtveho 

• oznamovacia povinnosť voči obciam, orgánom štátnej správy a verejnej správy 

• . oznamovacia povinnosť v zmysle medzinárodných zmlúv a dohovorov 

• k 27.08.2014 za ostatných päť rokov bolo privítaných medzi občanov Starého Mesta 320 
novonarodených deti 

• vykonávanie sobášnych obradov nielen v stanovenej sobášnej sieni Zichyho paláca, ale aj na 
iných vhodných miestach (napríklad Zrkadlová sieň, Mirbachov palác, Pálffyho palác, 
Pisztoryho palác, hotel Albrecht, hotel Bórik, reštaurácia Pohoda, čitáreň Červený rak), 
a nielen v stanovený sobášny deň (sobota), ale aj v iných dňoch 

• v prípade veľkého záujmu sa vykonávajú sobášne obrady v jeden deň na róznych miestach 
(sobášne obrady vykonávajú tri matrikárky a traja poslanci súbežne napriklad v Zichyho 
paláci, Zrkadlovej sieni a ostatnú dvojicu snúbencov na inom vhodnom mieste v rámci Starého 
Mesta) 

• od 16.08.2002 sú matrikárky členkami Združenia matrikárok a matrikárov SR, ktoré dňom 
25.05.2003 bolo prijaté za člena Európskeho združenia matrikárok a matrikárov 

Prehľad štatisticky merateľných úkonov na matričnom úrade: 

569 603 563 379 

197 556 584 555 

813 818 792 485 

5954 5199 4619 3245 

765 866 1 151 589 

39 36 44 26 

110 141 140 120 

197 227 231 200 

33 34 37 30 

13 12 23 15 

29 44 316 71 

32 75 49 64 

68 61 62 50 
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Objem finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesený výkon štátnej správy -
matriky: 

40809,69 37685,82 

Objem Dríimu finančných prostriedkov (správne poplatky, poplatok za sobáš) do rozpočtu 
mestskej časti: 

22181,20 30813,00 20987,50 

29633,00 21 500,00 22632,00 16682,50 
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Oddelenie stavebné 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

zavedenie novej registratúry umožňujúcej detailné sledovanie výkonov jednotlivých referentov 

optimalizovaná organizácia práce, ustálenie počtu zamestnancov, 

zavedenie nových šablón a postupov, najma v ohláškach, predbežných opatreniach 
. a konaniach o dodatočnom povolení stavby (prínos v zvýšení kvality rozhodnutia z aspektu 

vykonatel'nosti) 

nárast počtu vybavovaných spisov, stabilizácia akceptovatel'ného počtu nevybavených vecí, 
znižovanie počtu nevybavených vecí z predchádzajúceho obdobía - pozri tab. 11 

zabezpečenie právnej služby v rámci oddelenia - zvýšenie kvality rozhodnutí a včasné 
vybavovanie konaní 

zavedenie samostatného štátneho stavebného dohl'adu (v jeho rámci boli vykonané stovky 
obhliadok a záznamov zo štátneho stavebného dohl'adu a dohl'ady boli ukončené množstvom 
výziev na nápravu 12 a postúpených podnetov na ďalšie konanie, najma na konanie 
o dodatočnom povolení stavby a na uloženie pokuty) - pozri tab. 12 

výkon právoplatných rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby: spracovaná analýza výkonu 
rozhodnutí, zaviedlo sa osobitné sledovanie agendy na oddelení stavebnom a oddelení 
právnom a správnych činností, ustálil sa postup výkonu rozhodnutia exekúciou exekútorom 

12 Príklady prínosu štátneho stavebného dohl'adu: 
Grôsslingová 6: z rímsy opadávali kusy tehál na frekventovaný chodník, po výzve bola upravená fasáda 
Kozia 7: počas výkopových prác došlo k zrúteniu a poškodeniu a ohrozeniu susednej stavby; po výzve orgánu štátneho 
stavebného dohľadu nariadil zabezpečený statik vykonať opatrenia na zabezpečenie susedného objektu 
Kyjev: po výzve bola vykonaná oprava opadávajúceho travertínového obkladu 
Mateja Bela 2: po výzve orgánu štátneho stavebného dohl'adu zabezpečil stavebník vykurovanie bytu 
Michalská 22/Zámočnicka 1: po výzve bola zabezpečená strecha na dlhodobo chátrajúcam objekte v turisticky významnej 
lokalite (výhľad od Michalskej brány cez barbakan a do dvora čitárne U Červeného raka) 
Mýtna 31: po výzve na odstránenie závady zabezpečil magistrát zabezpečovacie práce na fasáde, klampiarskych výrobkoch 
a oplotení 
Panenská 17: po výzve, následnom rozhodnutí o predbežnom opatrení a zabezpečeni udržiavacfch prác došlo k vykonaniu 
viacerých stavebnotechnických opatrení na zabezpečenie kultúrnej pamiatky dlhodobo chátrajúcej 
Štefánikova 15: na základe opakovanych štátnych stavebných dohl'adov a výzvy po sťažnostiach vlastníkov susedných stavieb 
boli zabezpečené merania a došlo k zmene technológie odstraňovania stavby 
Tobrucká 1: po výzve štátneho stavebného dohl'adu boja odstránená závada - diera v kovovom poklope pri UK na úrovni 
chodníka a bola vykonaná úprava a zaasfaltovanie chodníka 
Továrenská 5: po výzve zabezpečil správca údržbu strechy, boli odstránené padajúce škridly a upravená strecha 
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Oddelenie územného rozvoja 

zabezpečuje: 

• koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti obstarávatel'skej činnosti vyplývajúcu z platnej 
legislativy dotýkajúcej sa územného plánovania na územi mestskej časti 

• ·obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady pre mestskú časť, 
vrátane zabezpečenia celého procesu prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie 
v zmysle ustanoveni stavebného zákona 

• spolupracuje v koncepčnej, metodicko-koordinačnej činnosti s odbornými útvarmi 
celomestskej samosprávy hlavného mesta v oblasti územného plánovania 

• 

• 

• 

• 

• 

iné činnosti na úseku územného plánovania pri riešení funkčného využitia a organizácie 
územia 

pripravuje súborné stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacím 
podkladom obstarávanej inými subjektmi za samosprávu mestskej časti 

na požiadanie vydáva informácie, týkajúce sa záujmov mestskej časti v územnoplánovacej 
oblasti na podklade platných dokumentov pre rôzne subjekty a verejnosť 

spracúva materiály pre sféru komunálnej politiky, smerujúce k presadzovaniu záujmov 
mestskej časti v rámci územnoplánovacích činnosti a priestorového rozvoja v koordinácii so 
záujmami celej Bratislavy a regiónu 

spracováva vyjadrenia k majetkovo - právnym úkonom mestskej časti 

Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady obstarávaná mestskou 
časťou v období rokov 2010 - 2014: 

• ÚPN Z Chalupkova, rok 2010 (predloženie upraveného návrhu na posúdenie) 

• Bytový dom na Dobšinského ul., rok 2014 

• UŠ Šafárikovo námestie, rok 2012 - 2013 (úpravy a podzemná parkovacia garáž) 

• Zariadenie sociálnych služieb ul. K železnej studienke (príprava podkladov pre lokalizáciu 
zámeru) 

• ÚPN zôny Král'ovské údolie - Bôrik, zmeny a doplnky Č. 1/2014 

Spolupráca mestskej časti na prerokovávaní materiálov obstarávaných Hlavným mestom SR 
Bratislavou v období rokov 2010 - 2014: 

• ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, rok 2013-2014 

• ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 04, rok 2014 

• ÚPN Z Dunajská - podklady pre zmeny a doplnky, rok 2012 

• Rada hlavnej architektky - prerokovávanie vel'kých investičných zámerov v mestskej časti 
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Oddelenie obchodu a služieb, správnych konani a miestnych daní 

• 

• 

spolupráca pri organizovani trhov ako Dobrý trh, Vinny trh, Farmárske trhy, Vel'konočné trhy 
a Vianočné trhy 

otvorenie Staromestskej viechy na Hviezdoslavovom námestí 

• . otvorenie nového trhoviska na Pol'nej ulici 

• pravidelné merania hluku z činnosti prevádzkových jednotiek 

• pravidelné kontroly prevádzkových jednotiek, a to aj po 22.00 hod 

• zistené porušovanie právnych predpisov (merania hluku a pravidelné kontroly zamestnancami 
oddelenia) v rámci kompetencii mestskej časti riešené v správnom konaní 

• vytvorený samostatný útvar odborne zameraný na výkon činností v oblasti správneho práva 
v podmienkach obci so zameraním na: 

o uskutočňovanie správnych konaní vrátane zastupovania v odvolacom konaní 
vedenom príslušnými orgánmi štátnej správy alebo súdmi, 

o vypracovávanie návrhov spôsobu regulácie záležitost[ územnej samosprávy 
a preneseného výkonu štátnej správy vo forme všeobecne záväzných nariadeni, resp. 
v iných formách 

• počet uskutočnených správnych konani vedených z dôvodu spáchania správneho deliktu (za 
porušovanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a osobitných zákonov) sa 
niekol'konásobne zvýšil a zároveň došlo k zvýšeniu príjmu mestskej časti z uložených pokút 
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Oddelenie právne a správnych činnosti 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

priprava legislatIvy na umožnenie uzatvárania nájomných zmlúv na obecné byty iba na dobu 
určitú, bez možnosti zmeny doby nájmu na dobu neurčitú a následného odkúpenia bytu za 
regulovanú kúpnu cenu (VZN Č. 3/2011 zo dňa 15.02.20110 nájme bytov a VZN Č. 19/2013 

.zo dňa 10.12.2013 o nájme bytov) 

vyporiadanie bytového domu na ulici Medená 35 v Bratislave dohodou o zrušení a vyporiadanl 
podielového spoluvlastníctva (Dohoda o zrušení a vyporiadanl podielového spoluvlastnlctva č. 
530/2012 zo dňa 11.12.2012) 

urovnanie sporných nárokov mestskej časti (vypratanie parkovacích miest) a spoločnosti BPS 
PARK, a.S. (vo výške 938 407,51 eur) viažucich sa k parkovacej zóne BPS PARK, na základe 
ktorého spoločnosť BPS PARK, a.s. uhradila mestskej časti sumu vo výške 269 098,55 eur 
(nájomné za rok 2012) a sumu vo výške 250 467,76 eur (nájomné za rok 2013), t.j. celkovo 
sumu vo výške 519 566,31 eur, pričom zároveň došlo k odvráteniu potenciálneho rizika 
spočlvajúceho v povinnosti mestskej časti zaplatiť spoločnosti BPS PARK a.s. sumu vo výške 
minimálne 2008894,35 eur (Dohoda o urovnaní Č. 283/2013 zo dňa 27.06.2013) 

vyporiadanie bytového domu na ulici Konventná 5 v Bratislave prevodom spoluvlastniekeho 
podielu vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti za kúpnu cenu 
264120,54 eur (Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu Č. 242/2013 zo dňa 18.07.2013) 

ukončenie majetkovej účasti mestskej časti ako akcionára v spoločnosti BPS PARK a.s. 
predajom 1 ks kmeňovej akcie v menovitej hodnote 1 327,76 eur za kúpnu cenu 15000,- eur 
(Zmluva o kúpe akcie Č. 640/2013 zo dňa 17.12.2013) 

spolupôsobenie pri odstránení obytného prívesu (karavanu) Hnutia ODPOR z Hodžovho 
námestia, kde vytváral dlhodobo patologické prostredie pred Prezidentským palácom 
(odstránené dňa 26.02.2014 hlavným mestom po urgenciách mestskej časti naposledy zo dňa 
11.02.2014) 

priprava legislatIvy na ochranu nehnutel'ností na územi mestskej časti pred ich predajom, 
napr. Zichyho palác, Pisztoryho palác, PrOger-Wallnerova záhrada, verejné parky a verejné 
historické záhrady, budovy a pozemky základných škôl, materských škôl, detských jasieľ, 
sociálnych zariadení a kultúrnych zariadeni (VZN Č. 4/2014 zo dňa 11.03.2014 o zachovani 
vlastníctva majetku) 

urovnanie sporných nárokov (vo výške 25 849,59 eur) a spoločnosti JUMAMI s. r. o. (vo výške 
2Ó 000,- eur, resp. 130000,- eur) zo Zmluvy Č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 31.03.2009 (DOdatok Č. 5/100/2014 a Dohoda o urovnaní sporných práv 
k Zmluve Č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009 zo dňa 
28.03.2014) 

urovnanie sporných nárokov mestskej časti (vo výške 41 549,24 eur) a spoločnosti JUMAKU 
s. r. o. (vo výške 63 000,- eur) zo Zmluvy Č. 156/2009/322 o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 31.03.2009 - spoločnosť JUMAKU uhradila mestskej časti sumu vo výške 
10.000,- eur (Dodatok Č. 2/099/2014 a Dohoda o urovnaní sporných práv k Zmluve Č. 
156/2009/322 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 31.03.2009 zo dňa 28:03.2014) 

prevod zriad'ovatel'skej funkcie Galérie Cypriána Majerníka z mestskej části na Centrum 
vizuálneho umenia - CEVIUM, n. o. (Zmluva Č. 013/2014 o prevode zriad'ovatel'skej funkcie 
a úprave podmienok spolupráce zo dňa 31.03.2013) 

urovnanie sporných nárokov mestskej časti (vo výške 195 109,70 eur) a Rímskokatolíckej 
cirkvi, Farnosť sv. Martina (vo výške 962 584,84 eur a 3 650,- eur) viažucich sa k priestorom 
ZŠ Jesenského, čím došlo k odvráteniu potenciálneho rizika spočívajúceho v povinnosti 
mestskej časti zaplatiť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Martina sumu vo výške 966 234,84 
eur (Dohoda o urovnanl Č. 101/2014 zo dňa 08.04.2014) 

vyporiadanie bytového domu na ulici Obchodná 27 v Bratislave prevodom spoluvlastniekeho 
podielu vo vlastnlctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti za kúpnu cenu 
492703,04 eur (Zmluva o prevode spoluvlastnlckeho podielu Č. 127/2014 zo dňa 14.04.2014) 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

urovnanie sporných nárokov mestskej časti (vo výške 195 109,70 eur) a hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (vo výške 207 462,- eur) viažucich sa k priestorom ZŠ 
Jesenského a Liga pasáže (Dohoda o urovnaní Č. 180/2014 zo dňa 06.05.2014) 

dobrovol'né vypratanie bytov po dlhodobých neplatičoch a narušitel'ov pokojného susedského 
spolunažívania na ulici Nobelova 12 (dňa 17.06.2014) a Obchodná 33 (dňa 15.07.2014) 
v spolupráci s oddelením majetkovým a investičným (tieto boli následne dané do užívania na 
základe nájomnej zmluvy na dobu určitú žiadatel'om o nájom obecného bytu) 

vyporiadanie bytového domu na ulici Okanikovej 1-3 v Bratislave prevodom spoluvlastníckeho 
podielu vo vlastnlctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti za kúpnu cenu 
25.000,- eur nájomcom bytov v postaveni spoluvlastníkov (Zmluva o prevode 
spoluvlastníckeho podielu Č. 208/2014 zo dňa 23.06.2014) 

spolupôsobenie pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti Bratislavský Náš markt, s. r. o., 
s majetkovou účasťou mestskej časti vo výške 20%, ktorá bude prevádzkovať "Náš markt" na 
Poštovej ulici v Bratislave (Spoločenská zmluva spoločnosti Č. 293/2014 zo dňa 15.07.2014) 

spolupôsobenie po právnej stránke na projekte Zásobovanie pešej zóny elektromobilom od 
CITROE:N SLOVAKIA, s.r.o. (Zmluva o spolupráci Č. 266/2014 so Západoslovenská 
energetika, a.s. zo dňa 17.07.2014; Zmluva o spolupráci a zapožičaní vozidla Č. 264/2014 so 
CITROE:N SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 18.07.2014 a Zmluva o výpožičke Č. 403/2014 s prvým 
prevádzkarom) 

priprava koncesie na zabezpečenie dodávok tepla a modernizácie kotolne pre Základnú školu 
Mudroňova a Základnú školu s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1 (mestská časť 
s úspešným koncesionárom uzatvorila Zmluvu o koncesii na dodávky tepla do verejných škôl 
Č. 332/2014 zo dňa 15.08.2014) 

vedenie právnej Poradne pre vlastnícke, nájomné a správne vzťahy k bytom a nebytovým 
priestorom pre obyvatel'ov mestskej časti 
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Oddelenie finančné 

Referát ekonomiky zmluvných vzťahov: 

301 ks 2236 ks 

402 ks 1890 ks 

330 ks 1257 ks 

Mestská časť ako vlastník nepredaných priestorov uhrádza na základe zmluvy o finančnom režíme 
náklady na služby, zmluvne dohodnuté odmeny za správu a príspevky do fondu opráv. 

4317 661 349 

4308 702127 

2956 493223 

Odvod podíelu prevodu vlastníctva Hlavnému mestu SR Bratislave pri výmaze ťarchy13 odpredaných 
bytov podJ'a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov: 

13 Na základe písomných žiadostí občanov zabezpečilo oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový za uplynulé 
obdobie výmaz tiarch (záložného práva) o celkovom počte 706 vedených na liste vlastnfctva. 
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Oddelenie majetkové a investičné 

Stav obecného majetku: 

Byty 

28 27 19 21 

17 18 17 14 

11 11 7 7 

200 191 184 184 

Počet školských bytov 

Nebytové priestory 

Pozemky 
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--------------------------------------

Podielové domy 

9/24 

2/48 

4/7 

2/6 

86/120 

1/2 

1/6 

153/648 

1/3 

2/3 

5/6 

1/2 

1/2 

20/80 

30/48 

8160 

I nvestičné akcie: 

2011 

• budova miestneho úradu mestskej časti: 

• 
• 

o elektroinštalačné práce (4. nadzemné podlažie) 

o dodávka a inštalácia klimatizácie (4. nadzemné podlažie) 

o prestavba kancelárskych priestorov (4. nadzemné podlažie) 

objekt mestskej časti na ul. Medená - výmena okien 

rekonštrukcia sociálnych zariadeni v materských školách: 
o Medená 

o Vazovová 

o Búdkova 

o Špitálska 

o Beskydská 

o Tabakova 

o Myjavská 

o 29. augusta 
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o 

o 

Gorazdova 

Ferienčíkava 

• MŠ Búdková: 
o obnova fasády 

o nákup umelecko-remeselných prvkov na doplnenie 

• búranie MŠ Dobšinského 

• MŠ Ferienčíkava - výmena podlahoviny a vymal'ovanie časti priestorov 

• MŠ Gorazdova - vstavba podkrovia a rekonštrukcia "domčeka" (projektová dokumentácia) 

• MŠ Javorinská - vybudovanie novej triedy 

• MŠ Šulekova - statícký posudok na oporný múr 

• MŠ Timravina - nadstavba 

• ZŠ Hlboká - oprava rímsy a časti fasády (projektová dokumentácia) 

• ZŠ Podjavorinská - statický posudok stropnej konštrukcie 

• Pisztoryho palác: 
o vybudovanie nových WC 

o odborný posudok zavlhnutia stavebných konštrukcií objektu Pisztoryho paláca 
s návrhom sanácie vlhkosti 

• Šoltésova - rekonštrukcia ulice a chodníkov 
o inžiniering 

• Štefánikova 25: 
o rekonštrukcia elektroinštalácií 

o rekonštrukcia havarijného stavu ústredného kúrenia a sociálnych zariadení 

o rekonštrukčné stavebné práce 

o rekonštrukčné práce na havarijnom stave strechy 

• Vajanského nábrežie - pitná fontána 

• Vajanského nábrežie a Jakubovo námestie - dobudovanie chodníkov 

• dodávka a pokládka PVC v CO kryte 

• porealizačné zameranie stavby "Chodník nad Lomom" pre vklad do digitálnej mapy 

2012 
• budova miestneho úradu mestskej časti - stavebnotechnické úpravy objektu (overovacia 

štúdia) 

• demontáž a uskladnenie hracích prvkov detských ihrísk 

• MŠ Búdkova: 
o obnova fasády (doplatok) 

o obnova a doplnenie prvkov na mrežiach 

• MŠ Heydukova: 
o zmena účelu využitia priestorov(projektová dokumentácia) 

o zmena účelu využitia priestorov v MŠ Heydukova - inžiniering 

• MŠ Kuzmányho: 
o oprava sociálnych zariaden í 

o oprava havárie portálu a slÍpa oplotenia (projektová dokumentácia) 

• MŠ Špitálska - terénne úpravy ihriska 

• ZŠ Hlboká - oprava rímsy a časti fasády 

• Staromestská knižnica - prístavba 
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• riešenie havarijného stavu Letnej čitárne na UL 29. augusta 

• Medická záhrada: 

• 
• 

• 
• 

2013 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

o revitalizácia detského ihriska 

o oprava lavičiek 

o dodávka a uloženie povrchu 

o architektonická štúdia rekonštrukcie Domčeka v Medickej záhrade (projektová 
dokumentácia) 

Obchodná 52 - výstavba nájomných bytov (projektová dokumentácia) 

Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke: 
o zameranie pozemku 

o dendrologický prieskum 

o objemová štúdia 

Pálffyho schody - oprava havarijného stavu portálu (projektová dokumentácia) 

Pisztoryho palác - rekonštrukcia kotolne (projektová dokumentácia) 

ISRMO: 
o 

o 

o 

o 

o 

modernizácia MŠ Beskydská a revitalizácia dvora (projektová dokumentácia) 

modernizácia MŠ Vazovova (projektová dokumentácia) 

rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova (projektová dokumentácia) 

revitalizácia vnútrobloku Slávia (projektová dokumentácia) 

geodetické zamer~mie pozemku vnútrobloku Slávia 

o rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra Školská 14 (projektová 
dokumentácia) 

o 

o 

modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9 (projektová dokumentácia) 

Kmeťovo námestie - revitalizácia (projektová dokumentácia) 

budova miestneho úradu mestskej časti: 
o oprava nebytových priestorov z ul. Medená (projektová dokumentácia) 

o vybudovanie bezbariérového vstupu z ul. Medená 

o dodávka a osadenie recepčného pultu s prislušenstvom 

o dodávka a pokládka dlažby v budove 

detské ihrisko Jedlíkova - revitalizácia 

detské jasle ul. Hollého- dodanie a osadenie hracieho prvku "Detský autobus" 

školská družina Dubová - rekonštrukcia priestorov družiny na knižnicu (projektová 
dokumentácia) 

MŠ Beskydská - tepelnotechnický posudok 

MŠ Heydukova 25 - zmena účelu využitia priestorov 

MŠ Kuzmányho: 
o inžinierskogeologický prieskum oplotenia 

o oprava oplotenia 

Staromestská knižnica - zámočnícke práce na zábradlí 

Heydukova 25: 
o vybudovanie nových WC 

o schody, geodetické zameranie a vloženie do digitálnej mapy 

Heydukova - rekonštrukcia spoločných priestorov hybridného domu 
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• Medická záhrada: 
o terénne úpravy 

o dodávka a montáž hracieho prvku detského ihriska 

o dodávka a montáž zostavy exteriérových športových prvkov v rámci projektu Medická 
záhrada pre všetkých 

o oprava oplotenia 

• , Slubekova záhrada: 
o oprava kanalizácie 

o revitalizácia záhrady 

• Obchodná 52 - vybudovanie bytových jednotiek (projektová dokumentácia) 

• Zariadenie sociálnych služieb ul, K Železnej studienke, Bratislava (projektové práce) 

• Hviezdoslavovo nám. - revitalizácia fontány 

• Poštová - revitalizácia fontány 

• Pisztoryho palác: 
o rekonštrukcia kotolne (projektová dokumentácia) 

o revizia elektro, odstránenie závad 

• Pálffyho schody - oprava portálu 

• Poľná: 
o dodávka a montáž oplotenia psieho výbehu 

o dodávka a osadenie predajných kontajnerov 

• trhovisko Pol'ná: 
o zmena riešenia trhoviska (projektová dokumentácia) 

o dodávka a osadenie predajných pultov 

• Vlčkova - vybudovanie oplotenia 

2014 

• budova miestneho úradu mestskej časti: 
o dodávka a osadenie terazzových prvkov 

o dodávka a montáž vzduchovej clony 

o vybudovanie vzduchotechniky 

o doplnenie sádrokartónových stien do spoločných WC a kuchynky 

o dodávka protihlukových dve ri vrátane zárubní 

o dodávka drevenej deliacej steny 

o rekonštrukcia skladu 

o dodávka a osadenie dvoch výkladov na budove 

o nákup dlažby z prírodného kameňa 

o výmena poškodenej dlažby z prírodného kameňa 

o oprava nebytových priestorov budovy MÚ z ul, Medená 

o vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy z ul, Medená 

o výkop a uloženie chráničky pre optický kábel 

o vybudovanie klimatizácie 

o nebytové priestory - doplnenie elektroinštalácie 

• MŠ Ferienčíkova - rekonštrukcia telocvične 

• MŠ Heydukova - rozšírenie kapacity materskej škôlky (projektová dokumentácia) 

• MŠ Timravina - rekonštrukcia fasády 
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• ZŠ Grosslingová - oprava strechy telocvične (projektová dokumentácia) 

• presun prvkov detského ihriska Medená na ihrisko Jedlfková 

• Grassalkovichova záhrada - rekonštrukcia verejných WC 

• Medická záhrada: 
o posudok funkčnosti fontány a závlahy 

o revitalizácia fontány 

o odstránenie havárie kalového čerpadla verejného WC 

o oprava interiéru verejných WC 

• Jakubovo námestie - rekonštrukcia WC a priestorov obsluhy ihriska 

• Suchoňovo nám. - rekonštrukcia WC 

• Šafárikovo nám. - vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky 

• Karpatská - rekonštrukcia nájomného bytu č.1 O 

• Obchodná 52 - výstavba nájomných bytov 

• Michalská - rekonštrukcia komunikácie 

• Michalská brána - montáž zábran proti vtáctvu 

• Pol'ná - rekonštrukcia 

• trhovisko na ul. Pol'ná: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

o mobiliár 

o svetelná reklama 

nákup premiestnitel'ného sanitárneho kontajnera 

oprava 2 ks predajných stánkov 

Šulekova - geologický prieskum 

Pruger-Wallnerova záhrada - zameranie 

ISRMO: 
o modernizácia denného stacionára Záhrebská 9 

o modernizácia MŠ Beskydská 

o modernizácia MŠ Vazovova 

o rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 

o revitalizácia Kmeťovho námestia 

MŠ Heydukova 25 - rozšfrenie kapacity škôlky 

Medická záhrada - bežecká dráha 

vnútro blok Slávia - revitalizácia 

výstavba Zariadenia sociálnych služieb ul. K Železnej studienke 

nájomný bytový dom na ul. Dobšinského 

detské ihriská - revitalizácia 

ZŠ Dubová, objekt Brnianska - výmena okien 

ZŠ s MŠ M. Hodžu, Škarniclova 1, elokované pracovisko Podjavorinská - výmena okien 

Staromestská knižnica - pobočka Dubová 

Belopotockého - sanácia parku 

Matúšova - rekonštrukcia verejných schodov 
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• Michalská - obnova chodníkov 

• Poľná: 
o pitná fontánka pre psov 

o vybudovanie vodovodnej prípojky do psieho parku 

• Rybárska brána, Hviezdoslavovo nám. 

• Šulekova: 
o oprava havárie na kanalizačnom potrubí 

o sanácia svahu 
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Oddelenie sociálnych vecí 

• prepravná služba pre seniorov - SENIOR AUTO 

• zriadenie a otvorenie Komunitného centra: v jeho rámci 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

o zriadenie Chránenej dielne 

o zriadenie Požičovne kompenzačných pomôcok pre obyvateľov mestskej časti 
občianskym združen Im Národná rada občanov so zdravotným postihnutim 

Poradňa zdravia 

zabezpečenie služby domáce tiesňové volanie 

zriadenie Sociálnej výdajne na pomoc sociálne slabším občanom 

zriadenie a financovanie štyroch denných centier pre seniorov 

organizácia rôznych spoločensko-kultúrnych podujati pre seniorov (napríklad koncerty vážnej 
hudby, poznávacie výlety po Slovensku, Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, súťaž "Stará 
mama a Starý otec Starého mesta", plavby loďou, juniáles v Horskom parku, recitačno
hudobné pásmo pre seniorov, vianočné posedenia v kluboch dôchodcov, vianočná večera pre 
osamelých, prednášky, výstavy) 

vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok pre 21 oprávnených 
osôb 

vypracovanie správ o sociálnej situácii rodiny v 25-tich prípadoch záujemcov o náhradnú 
rodinnú starostlivosť (vypracované pre potreby úradu práce, sociálnych veci a rodiny) 

pochovanie 59 občanov zomrelých na územi mestskej časti (väčšinou osoby bez prístrešia 
a osamelí dôchodcovia) 

zabezpečenie peňažnej pomoci na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľom mestskej 
časti v počte 691 žiadateľov (najma rodiny s maloletými deťmi, nezamestnaní, dôchodcovia) 

zabezpečovanie starostlivosti dvom osobám zbavených sp6sobilosti na právne úkony v celom 
rozsahu a jednej osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony 

mestská časť ako kolízny opatrovník na súdnom pojednávaní pre 100 občanov zbavených 
spôsobilosti na právne úkony 

príspevky na obed 493 d6chodcom 

1 552 žiadosti na posúdeníe odkázanosti na sociálnu službu 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vyiúčenim 
pre 93 deti z rodín v hmotnej núdzi na stravu v základnej škole a šesť detí z rodin v hmotnej 
núdzi na stravu v materskej škole (vo výške 1,- euro pre dieťa na jeden deň) 

dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením pre 91 detí v základných školách a štyri deti v materských školách (vo výške 33,20 
eur pre dieťa na celý rozpočtový rok) 

organizovanie slávnostných stretnutí jubilantov 
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Oddelenie školstva 

• skvalitnenie vzdelávania na základných školách poskytnutim väčšej slobody školám 
a učitel'om 

o príprava a celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, využívanie 
inovativnych metód a foriem a informačno-komunikačných technológií 

o zvyšovanie právneho vedomia, manažérskych a marketingových schopností 
a projekiového manažmentu pedagogických zamestnancov s dôrazom na vedúcich 
pedagogických zamestnancov 

o aktivity škôl, projekty, súťaže 

• skvalitnenie vzdelávacieho procesu z pohl'adu školskej komunity rodičov, žiakova učitel'ov 
o participácia na plneni úloh - oddelenie školstva a školský úrad 

o participácia na plneni úloh - rodičovská verejnosť a organizácie 

• podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivit na školách 
o investicie do opravy a údržby škôl 

o investície do revitalizácie ihrisk 

o vybudovanie moderných priestorov materských škôl 

o nákup materiálno-technického vybavenia do zariadeni školského stravovania (nákup 
vel'kokapacitných kotlov pre ZŠ Hlboká a ZŠ Dubová, zriadenie novej Výdajnej 
školskej kuchyne v MŠ Heydukova) 

o celková internetizácia materských škôl bez právnej subjektivity 

o elektronizácia školských informačných systémov 
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Oddelenie kultúry 

• Staromestský letný festival (jún - september) 
o Divadlo na nádvorí 

o Hudba na nádvorí 

o Hudba na námestí 

o chrámové koncerty 

o Detské divadlo v Medickej záhrade 

o cvičenia pod stromami v Medickej záhrade 

o Letná čitáreň Medická záhrada 

o Staromestský knižný kolotoč 

o Staromestské tančiarne 

o Milonga - tančiareň 

o tzv. medzinárodné pódium na Hviezdoslavovom námestí (prezentácia zahraničných 
ambasád a ich kultúrnych inštitútov) 

o samoobslužná knižnica na nádvorí Zichyho paláca 

o tzv. Čítačka na nádvorí Zichyho paláca 

o Leto hereckých osobností (mestská časť spoluorganizátorom so Studiom Dva 
z Prahy) 

• Staromestský zimný festival (november - nový rok) 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

o predvianočné vystúpenia detí a umelcov 

o Silvestrovská diskotéka na ľade 

o Silvestrovský koncert na obrazovke na Hviezdoslavovom námestí (v spolupráci so 
Slovenskou filharmóniou) 

kultúrne zariadenia: Školská 14, Gaštanová 19, Ventúrska 9 a Františkánske nám. 7 

organizácia výchovných koncertov pre žiakov základných škôl v spolupráci s Nadáciou VÚB 

rozvíjanie kontinuity súťaže začínajúcich huslistov Prešporský Paganini 

p~dpora koncertov pre mladých začlnajúcich interpretov 

zavedenie novej tradlcíe hudobného festivalu Bratislavská komorná gitara 

podpora Divadla GUnaGU a Ticho a spol. 

zavedenie novepradlcie Vínneho a charitatlvneho trhu sv. Alžbety na Šafárikovom námestl 

transformácia prevádzky Galérie Cypriána Majernika 

pravidelné výstavy v Galérii F7 

fotografické výstavy v Zichyho paláci 
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Oddelenie dopravy 

2011 
• oprava dopravného značenia a realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia: 

o Anenská, Benediktiho, Pol'ská, Galandova, Slávičie údolie, Moyzesova, Fazul'ová, 
Blumentálska, Floglova, Fraňa Král'a 

• oprava a údržba dlažby astIpikov: 
o Hviezdoslavovo námestie, Sedlárska, Straková, Michalská, Rybná brána, Laurinská, 

Panská, Františkánska, Šafárikovo námestie, Nedbalova, Rudnayovo námestie, 
Rybné námestie 

• opravy miestnych komunikácii: 
o Úprková, Zrínskeho, Zochova, Kuzmányho, Pol'ská, Kolárska, Vlčkova, Na Kopci, 

Blumentálska, Jakubovo námestie, Somolického, Vysoká, Fajnorovo nábr., Fialkové 
údolie, Hlboká, Martinengova, Rigeleho, Škarniclova, Myjavská, Povraznícka, 
Belopotockého, Konvetná, Nekrasovova, Slávičie údolie, Tichá, Lužická, Lubinská, 
Heydukova, Krmanova, Mozartova, Hollého, Štetinová, Podtatranského, Klariská, 
Krčméryho, Chorvátska, Justičná, Kolárska, Dobšinského, Murgašova, Železničiarska, 
Žabotova, Radvanská, V záhradách, Riznerova, Boženy Nemcovej, Bernolákova, 
Palackého, Puškinova, Michalská, Kozia, Novosvetská, Francúzskych partizánov, 
Lermontovova, Fläglova 

• oprava výtlkov, prepadov: 
o Svetlá, Slávičie údolie, Bohúňova, Francúzskych partizánov, Tichá, Strmá cesta, 

Smetanova, Kuzmányho, Palackého, Grässlingová 

• čistenie kanalizačných vpustí 

2012 
• oprava dopravného značenia a realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia: 

o Medená, Beskydská, Myjavská, Pod kalváriou, Gorazdova, Hlboká, Sokolská, 
Palackého, Dubová, Tobrucká, Múzejná, Žabotova, Kúpel'ná, Holekova, Svoradova, 
Podjavorínskej, Zochova, Panenská, Konventná, Gorkého, Lazaretská, Cintorínska, 
Cukrová, Heydukova, Hollého, Pol'ná, Kolárska, Moskovská, Sasinkova, Šoltésovej, 
Májkova, Blumentálska, Chorvátska, Vazovova, Fazul'ová, Slovanská, Žižkova, 
Moyzesova, Lermontovova, Gunduličova, Leškova, Grósslingová, Františkánska ulica 

• oprava a údržba dlažby a slÍpikov: 
o Hviezdoslavovo námestie, Michalská, Sedlárska, Rybná brána, Straková, Panská, 

Františkánske námestie, Nedbalova, Palackého, Laurinská, Biela 

• opravy miestnych komunikácií: 
o Holekova, Ľadová, Lehotského, Lazaretská, Partizánska, Bradlianská, Židovská, 

Palackého, Gajova, Kuzmányho, Moyzesova, Rubinsteinova, Na Hrebienku, 
Žabotova, Hollého, Vajanského nábrežie, Hviezdoslavovo námestie; Hlboká, 
Godrova, Myjavská, Blumentálska, Moskovská, Justičná 

• oprava výtlkov, prepadov: 
o Jozefská, Hviezdoslavovo námestie, Chorvátska, Lužická, Živnostenská, Moyzesova, 

Kuzmányho, Grósslingová 

• čistenie kanalizačných vpustí 

2013 
• oprava dopravného značenia a realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia: 

o Prokopa Vel'kého, Zochova, Lermontovova, Konventná, Bernolákova, Strelecká, 
Holubyho, Drotárska, Sklenárska, Malý trh, Chorvátska, Justičná, Gunduličova, 
Kuzmányho, Bezručova, Tabaková, Slávičie údolie, Malinová, Jelenia, Radlinského, 
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Blumentálska, Drotárska, Fraňa Král'a, Školská, Javorinská, Mošovského, Hlboká 
cesta, Jedlíkova, Medená, Tobrucká, Palackého, Kúpel'ná, Prešeňová, Žabotova, 
Holekova, Fazul'ová, Panenská, Sasinkova, Šoltésovej, Podjavorinskej, Májkova, 
Sasinkova, Cintorínska, Cukrová, Slovanská, Hollého, Sokolská, Gorkého, Bohúňova, 
Krížkova, Kozia, Martinengova, Lazaretská, Úprková, Vajanského nábrežie, 
Dobšinského, Vrátňanská, Somolického, Maróthyho, Záhrebská, Nad lomom, 
Mikulášska, Tichá, Vlčkova, Františkánska, Fialkové údolie, Židovská, Beblavého, 
Laurinská, Révova, Šulekova, Mateja Bela, Sládkovičova 

• oprava a údržba dlažby a stfpikov: 
o Hviezdoslavovo námestie, Straková, Františkánska, Michalská 

• opravy miestnych komunikácií: 
o Medená, Tichá, Slávičie údolie, Svetlá, Heydukova, Dobšinského, Kúpel'ná, Tobrucká, 

Múzejná, Na Hrebienku, Sasinkova, Kozia, Chorvátska, Lermontovova, Mateja Bela, 
Sokolská, Gunduličova, V/čkova, Grosslingová, Na Kopci, Puškinova, Koreničova, 
Král'ovské údolie, Dankovského, Žižkova, Lipová, Veterná, Úprkova, Zochova, 
Bohúňova, Floglova, Lazaretská, Gorazdova, Hollého, Kolárska, Belopotockého, 
Bjornsonova, Beskydská, Šulekova, Porubského, Godrova, Benediktiho, Gajova, 
Klemensova, Dobrovičova, Nad lomom, Banícka, Smetanova, Tajovského, Myjavská, 
Križkova, Hummelova, Mozartova, Jelenia, Na Kalvárii 

• oprava výtlkov, prepadov: 
o Židovská, Kolárska, Továrenská, Mošovského, Novosvetská, Francúzskych 

partizánov, Révová, Pol'ná, Jakubovo námestie 

• čistenie kanalizačných vpustí 

2014 

• oprava ciest, výtlkov, dlažby, schodov a zábradlí: 
o Hviezdoslavovo nám., Langsfeldova, Medená, Sládkovičova, Michalská, Partizánska, 

Podhorského, Bradlianska, Šulekova, Holekova, Údolná, Štetinova, Krížna, 
Radvanská, Sokolská, Kozia, Korabinského, Námestie Martina Benku, Panenská, 
Križkova, Kuzmányho, Moyzesova, Čapkova schody, Lermontovova, Žižkova schody, 
Na brezinách, Tablicova, Fraňa Král'a, Hlboká, Fajnorovo nábrežie, Zámocké schody, 
Pol'ná, Rybné námestie, Mariánska, Nekrasovova, Podjavorinskej, Hlavatého, 
Holekova, Svetlá, Slávičie údolie, Lazaretská, Bartókova 

• rekonštrukcie ciest: 
o Pol'ná, Májkova 
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-------_ .. _------ -----

Oddelenie informatiky a propagácie 

2011 

• zavedenie jednotného systému registratúry na miestnom úrade, s prepojením na hlavičkové 
papiere a obálky 

• . zavedenie prvého systému na elektronickú komunikáciu s obyvatel'mi mestskej časti 
(Oceneníe ITAPA 2011, ZLATÝ ERB) . 

• zavedenie systému na zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv s pokročilým vyhľadávaním, 
exportami a RSS 

• 
• 

2012 

elektron izáci a stavebného úradu prepojená s registratúrou (Ocenenie ITAPA 2011) 

kompletná prestavba informačnej infraštruktúry na miestnom úrade 

• prepájanie databáz miestneho úradu pre bezpapierové riešenie agendy 

• spustenie mobilnej aplikácie mestskej časti, prepojenie s internetovou stránkou mestskej časti 
a automatický export dát do aplikácie (Cena eFocus 2012) 

• zverejnenie databáz neplatičov s automatickým publikovaním zmien 

• zverejnenie databáz psov s automatickým publikovaním zmien 

• príprava modulov pre jednotlivé oddelenia a zavedenie plne elektronickej agendy 

• zrušenie úradnej tabule v papierovej forme, riešenie vo forme dotykového displeja 

• spustenie mobilnej apliki'lcie pre inšpektorov verejného poriadku na zistenie majitel'a psa 
podl'a čísla známky 

2013 

• zavedenie systému GIS ako prvý medzi mestskými čast'ami na Slovensku a jeho automatické 
napiňanie zo systémov jednotlivých oddeleni 

• zavedenie modulu pre transparentné zverejňovanie výziev a výsledkov verejného 
obstarávania 

• spustenie 1. etapy Hlásnik - elektronická forma verejného rozhlasu pre zasielanie výziev 
občanom formou SMS alebo e-mailom (použitá pri záplavách) 

• zverejňovanie otváracích hodín podnikov s automatickou aktualizáciou 

• spustenie mobilnej aplikácie iObčan - komunikácia občana s úradom (Oceneníe ITAPA 2013) 

• automatické zverejňovanie vybraných údajov z databáz miestneho úradu na internetovej 
stránke mestskej časti 

2014 

• spustenie 2. etapy Hlásnik - elektronická forma verejného rozhlasu pre zasielanie výziev 
občanom formou SMS alebo e-mailom 

• zavedenie/zabezpečenie vjazdu do pešej zóny pomocou SMS 

• spustenie mobilnej aplikácie iObčan - komunikácia občana s úradom - 2. etapa - zavedenie 
"Backend" riešenia (možná spatná vazba aj na anonymné podanie pomocou Smartphone) 

• zavedenie mapových podkladov na stránke pre lepšiu vizualizáciu dát 

• účast' na rokovaniach s Ústredným portálom verejnej správy (ďalej len "ÚPVS") - zavedenie 
štruktúrovaných tlačív miestneho úradu priamo na ÚPVS 
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Ocenenia 
Zlatý erb: "Najlepšia elektronická stránka samospráv za otvorenosť voči verejnosti, 
transparentnosť zverejňovania informácií a vysoký stupeň elektronizácie" 

Ita pa 2011, 3. miesto: v kategórii Prípadová štúdia - "Elektronizácia služieb občanov 
a činnosti úradu MČ Bratislava-Staré Mesto" 

Ita pa 2011, 2. miesto: v kategórii Zlepšovanie procesov - "Elektronizácia územného 
a stavebného konania" 

Ita pa 2012: cena éFocus 

ZISS: 1. miesto a 3. miesto v kategórii Najlepší informatik Bratislavského kraja 

ZISS: 3. miesto v kategórii Najlepší informatik samospráv Slovenska 

Ita pa 2013, 1. miesto: v kategórii Nové služby - "mobilná aplikácia iObčan" 

ZISS: 1. miesto a 3. miesto v kategórii Najlepší informatik Bratislavského kraja 

ZISS: 1. miesto v kategórii Najlepší informatik samospráv Slovenska 
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Oddelenie životného prostredia, verejného poriadku a čistoty 

• vznik oddelenia 01. mája 2013 

• zavedenie pilotného projektu vyberania pokút inšpektormi verejného poriadku za porušovanie 
všeobecne závazných nariadeni 

• zvýšenie samostatnosti inšpektorov 

• zvýšenie počtu odpadových košov v mestskej časti, rozšírili sa koše o 110 I nádoby, 
umiestnenie odpadových košov na separovaný odpad - PET fl'aše na Hviezdoslavovom 
námestí (pilotný projekt) 

• nastavenie systému vynášania odpadových košov, ktorý pokrýva všetky potreby v oblastiach 
v správe mestskej časti 

• aktívna účasť oddelenia v rámci projektu záchrany PrOger-Wallnerovej záhrady (oddelenie 
zabezpečovalo viacnásobné kosenie a čistenie záhrady) 

• pilotný projekt sadenia brečtanov v Medickej záhrade pri plotoch (ako ochrana proti grafitom) 

• pilotný projekt fotopasce na najproblematickejšie miesta (rotácia) 

• vačšia informovanosť obyvatel'ov o chystaných zámeroch (pozitlvny ohlas napríklad pri 
záchrane chráneného areálu Bôrik a Borovicový lesík) 

• zvýšenie počtu správnych konaní za znečistenie pozemku - posun v oblasti ulíc Palárikova, 
Medená aj Hrebendova 

• revitalizácia Hviezdoslavovho námestia - osadenie novej trávy (koberce), umelý trávnik pod 
hracie prvky, obnova a oprava fontány a zavlažovania 

generálna oprava fontán a zavlažovania v záhradách a parkoch 

• spolupráca pri prevádzke výbehu pre psov na Pol'nej ulici 

• výrazné znlženie cien všetkých obstarávaných služieb oproti minulosti (vynášanie košov na 
psie exkrementy, starostlivosť o dreviny, vel'kokapacitné kontajnery, deratizácia, strážna 
služba v Grassalkovichovej záhrade) 

• zmena systému umiestnenia vel'kokapacitných kontajnerov, ich výrazné navýšenie a rotácia 

• nový systém štiepkovania po trasách 

• nový flexibilnejšl systém odstraňovania vrakov áut 
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