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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 

strategický dokument Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 – 2030 s povinnosťou ukončiť 

proces posudzovania vplyvov na životné prostredie najneskôr do 6 mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia. 

B. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1020/2010, 

časť B bod 2 zo dňa 01. 07. 2010.  

C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. zabezpečiť realizovanie strategického dokumentu Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 

2022 - 2030, 

2. predkladať každoročne Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy ročnú správu o realizovaní strategického dokumentu Bratislava 2030 - Program 

rozvoja obce 2022 - 2030. 

T: vždy k 30. 09. 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 

obec vypracováva a realizuje program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len 

„program rozvoja obce“). Ide o kľúčový strednodobý strategický dokument, ktorý nastavuje smer a 

priority rozvoja hl. mesta SR Bratislavy a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných 

prostriedkov a dotácií zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov. 

 

Predložený materiál bol spracovaný v zmysle Uznesenia MsZ 173/2019, v gescií Metropolitného 

inštitútu Bratislavy. Vzhľadom na termín konca platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020, v predĺženej platnosti do 30. júna 2022, bol 

spracovaný nový strategický dokument Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 - 2030, ktorý 

je predkladaný na prerokovanie a schválenie do MsZ 23. júna 2022. 

 

Bratislava 2030 je základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného  

na dialógu mesta a jeho ľudí. Na tvorbe strategického dokumentu spolupracovala široká škála 

odborníkov a odborníčok. Zahrnutí boli predstavitelia verejného, súkromného, občianskeho sektora 

aj akademickej sféry. Strategický materiál obsahuje víziu, analytickú časť, strategickú časť, 

finančnú aj realizačnú časť. Strategická časť je rozdelená do troch kľúčových kapitol, od ktorých sa 

odvíja stratégia mesta - starostlivosť, dostupnosť a odolnosť. Jednotlivé kapitoly prepájajú a 

integrujú viaceré oblasti rozvoja mesta a pomenúvajú strategické a špecifické ciele, stanovujú 

systém merateľných ukazovateľov a navrhovaných opatrení. Materiál je výsledkom intenzívnej 

práce 11 tématických pracovných skupín ako aj participácie s odbornou, stakeholderskou aj širokou 

verejnosťou, ktorá prebehla prostredníctvom  prieskumov, workshopov a Metropolitných fór. 

 

Materiál bol odprezentovaný širokej, odbornej a stakeholderskej verejnosti na Metropolitnom fóre 

VIII, ktoré sa konalo 19. mája 2022. Ďalej bol odprezentovaný poslancom MsZ a starostom MČ  

na dvoch osobitných stretnutiach, bol prerokovaný na Mestskej rade a v komisiách MsZ.  

Od 19. mája 2022 prebiehal zber pripomienok, ktoré boli zapracované do finálneho materiálu. 

 

Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 podlieha posudzovaniu vplyvov strategického 

dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripomienky a 

výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie bude zapracovaný v najbližšej aktualizácii 

strategického dokumentu. 

 

Akčný plán na roky 2023 - 2025 pre implementáciu strategického dokumentu Bratislava 2030 - 

Program rozvoja obce 2022 - 2030 sa pripravuje spolu s programovým rozpočtom a bude 

sfinalizovaný pre schvaľovanie rozpočtu na nasledujúci rok. 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2022 zo dňa 09. 06. 2022 Mestská 

rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy prerokovať Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022-2030. 

 


