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Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
1. schváliť
návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018.
2. požiadať
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
2.1 vykonať všetky nevyhnutné kroky na podporu plnenia Programových priorít hlavného
mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018,
2.2 zabezpečiť pravidelné ročné odpočty plnenia Programových priorít hlavného mesta SR
Bratislavy na obdobie 2015 – 2018.
T: 31. 12. 2015
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Dôvodová správa
Materiál Programové priority hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 – 2018 je
spracovaný na základe uznesenia MsZ č. 53/2015 zo dňa 26.2.2015. Návrh Priorít
hlavného mesta Bratislavy na roky 2015-2018 je rámcovým dokumentom, ktorého
cieľom je jasne definovať dlhodobé a krátkodobé zámery hlavného mesta Bratislavy, na
podporu zlepšovania kvality života obyvateľov žijúcich a pracujúcich v hlavnom meste.
Ide o otvorený dokument pripravený v intenciách PHSR Bratislavy pre aktuálne volebné
obdobie.
Jednotlivé programové ciele vychádzajú z priorít poslancov MsZ, poslaneckých klubov
a programových priorít primátora. Cieľom daného materiálu je vytvorenie spoločného
dokumentu poslancov a primátora, v ktorom budú zadefinované konkrétne aktivity
jednotlivých oblastí života Bratislavy vedúce k zvyšovaniu kvality života Bratislavčanov
a k zvyšovaniu funkčnosti a atraktivity mesta. Daný materiál spolu s konkrétnymi
prioritami poslancov MsZ a primátora hlavného mesta Bratislavy bude základom pri
tvorbe rozpočtov Bratislavy na obdobia 2015 – 2018.
Materiál je rozčlenený na programové oblasti financie, doprava, efektívna samospráva,
kvalita života.
Priority Bratislavy sú najmä z časového, finančného a kompetenčného hľadiska
definované ako strategické zámery a programové ciele.

Strategické zámery :
•
•

majú celomestský význam
z finančného hľadiska môžu byť nad rámec možností jedného roka, resp.
presahujú do ďalšieho volebného obdobia
majú dopad na kvalitu života obyvateľov na území ale aj mimo územia hlavného
mesta Bratislavy
sú v rozhodujúcej miere závislé na kompetenciách a rozhodovacích procesoch
hlavného mesta
predstavujú rámec programových cieľov

•
•
•

Programové ciele :
•

vychádzajú z volebných programov primátora, poslancov a poslaneckých klubov
v zastupiteľstve hlavného mesta Bratislavy v súlade s prioritami rozvoja mestských častí
•
majú bezprostredný dopad na kvalitu života obyvateľov na území hlavného mesta
•
z časového hľadiska predstavujú spravidla rámec jedného volebného obdobia
•
predpokladajú finančné krytie z rozpočtu hlavného mesta respektíve združené
financovanie mesta a mestských častí
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Priority Bratislavy 2015 - 2018

Strategické ciele a zámery
Financie

Poriadok vo financiách mesta,
podnikov s majetkovou účasťou
mesta a mestských príspevkových
a rozpočtových organizácií.
Presadiť spravodlivé financovanie
Bratislavy z pohľadu koeficientu
prerozdeľovania DPFO aj zmeny
rozdeľovania DPFO na základe
údajov z REGOB

Programové ciele
•
•

•
•
Skvalitnenie oblasti riadenia
rozpočtu

•

•
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Pripraviť návrh na zvýšenie výnosu miestnych daní,
predovšetkým dane z nehnuteľností.
Vypracovať podklady na prijatie legislatívnych návrhov, ktoré
budú znamenať:
- posilnenie finančných príjmov samosprávy hlavného mesta
SR Bratislavy obzvlášť úprava veľkostného koeficientu pre
mesto Bratislava,
- rozdeľovanie výnosu DPFO na základe údajov z REGOB,
- prijatie zákona zavádzajúceho poplatok pre investorov,
- úpravu zákona o miestnych daniach meniacu spôsob výpočtu
základu dane z nehnuteľností,
Zefektívniť výber miestnych daní, a to predovšetkým dane
z ubytovania.
Prehodnotiť systém a zefektívniť výber nedoplatkov na
miestnych daniach.
Pripraviť návrh metodiky a prijať záväzný predpis, ktorý upraví
postup pri zostavovaní a prerokovávaní rozpočtu, v ktorom sa
určí jasný harmonogram a zodpovednosť účastníkov tohto
procesu.
Upraviť programovú štruktúru rozpočtu a vo väčšej miere v nej
využívať merateľné ukazovatele výstupu a výsledku, aby bolo
zrejmé dosahovanie stanovených cieľov.

•
Financie
•
Zefektívnenie správy dlhu

Zefektívnenie hospodárenia firiem
s majetkovou účasťou mesta

Efektívne získavanie prostriedkov
z externých zdrojov (EÚ zdroje,
Nórske fondy, Enviromentálny fond,
granty, súkromné zdroje a iné)

Doprava

Výstavba
mosta
do
Petržalky
a električkovej
trate
Šafárikovo
námestie – Janíkov dvor
Rekonštrukcia električkových tratí

•

Pripraviť rozpočet vo forme zrozumiteľnej pre obyvateľov
mesta a sprístupniť na svojom webovom sídle grafickú
prezentáciu jeho základných parametrov.
Zapojiť do rozhodovania o alokácií rozpočtových prostriedkov
verejnosť.
Reštrukturalizovať zadlženosť mesta a podriadených
organizácií a podnikov so 100% majetkovou účasťou mesta,
s cieľom zefektívniť správu a obsluhu dlhu a predĺžiť splatnosť
úverového portfólia tak, aby sa minimalizovali riziká
vyplývajúce z financovania záväzkov mesta.
• Podrobiť analýze všetky pre mesto nevýhodné zmluvy.
• Zaviesť metodiku kontroly hospodárenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oblasť dopravy
oblasť životného prostredia
cyklotrasy
školstvo a sociálne veci
kultúra
podpora mladých a stredných podnikateľov
cezhraničná spolupráca
Dokončiť I. etapu NS MHD
Dokončiť projekt a začať II. etapu NS MHD Bosákova –
Janíkov dvor.

•

Pripraviť projekty Vajnorskej, Ružinovskej a Karloveskej
radiály,
Rekonštrukcia trate Štefanovičova
V zmysle koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy

•
•
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rekonštruovať trate, zastávky mestskej hromadnej dopravy
a prestupové uzly.

Doprava
Projekt Filiálka

• Zapojiť železnicu do prepravy ľudí
• Pripraviť projekt železničnej stanice na Trnavskom mýte

Modernizácia a skvalitňovanie MHD,
nástupíšť a vstupných brán do
Bratislavy

• Pripraviť a realizovať projekty modernizácie električkových
a trolejbusových tratí
• Obnovovať vozový park MHD
• Skvalitňovať služby MHD, obnovovať nástupištia a zastávky
• Podporiť projekty preferencie MHD
• Podporovať integrovanú dopravu na území mesta
• Vyriešiť modernizáciu hlavnej stanice a predstaničného
priestoru

Kvalitná infraštruktúra a cestná sieť
v správe hlavného mesta Bratislavy

•
•

•
•

Spracovať územný generel dopravy
Opraviť chodníky a cesty 1. a 2.triedy v správe hlavného
mesta
Navyšovať rozpočet na obnovu a rekonštrukciu ciest v
správe hl.mesta
Zaviesť jednotnú parkovaciu politiku
Podporiť zámery a opatrenia na odľahčovanie dopravy
v kritických miestach Bratislavy
Vytvoriť zberné parkoviská na okraji Bratislavy
Odstraňovať bariéry pri vstupoch do mestských budov

•
•
•

Vytvorenie cyklomapy mesta
Kategorizácia cyklotrás podľa účelu využitia
Každoročný plán nových cyklotrás s napojením

•
•
•

Cyklodoprava
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na

existujúce
Cyklodoprava ako súčasť mestskej dopravy

•
Kvalita života

Skvalitňovanie
práce
Mestskej
polície a pultu centrálnej ochrany

Zvyšovanie bezpečnosti

Inteligentný dopravný
systém
Zelené mesto

• Posilňovanie bezpečnostných zložiek v problémových
lokalitách mesta po konzultácii so starostami mestských
častí
• Pripojenie mestských subjektov ( organizácií) k mestskému
centrálnemu pultu ochrany
• Zvýšiť bezpečnosť občanov prítomnosťou príslušníkov
mestskej polície v uliciach mesta
• Zvýšiť počet bezpečnostných kamier
•

informačný

•
•
•

Čisté mesto

•
•
•
•
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V spolupráci s PZ SR vytvoriť informačný systém o
aktuálnej dopravnej situácii v meste
Vytvoriť koncept rozvoja mestských parkov a ochrany
verejnej zelene
Prijať VZN, ktoré jasne zadefinuje parky a vybrané plochy
ako zeleň a miesto pre rekreáciu
Zaviesť systém výsadby a starostlivosti o zeleň
s investormi – nový dom = nový park
Zapojiť mestské firmy do zvýšenia čistoty mesta,
Zaviesť štandardy čistoty a zvýšiť kontrolu ich napĺňania zo
strany mesta,
Zlepšiť kontrolu a zvýšiť plnenie externých firiem
zabezpečujúcich čistenie verejných priestranstiev,
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok,

Kvalita života

Koordinácia odpadového
hospodárstva

Zvýšenie kvality verejných
priestranstiev, odstránenie
vizuálneho smogu, opravy
komunikácií.

Tradičné kultúrne aktivity

•

Vyriešiť problematiku vizuálneho smogu – regulácia počtu
nosičov vonkajšej reklamy a určenie miesta, na ktorom
môžu stáť

•

Vytvoriť koncept ochrany Žitného ostrova, zdrojov pitnej
vody

•

Odstraňovať enviromentálne záťaže na území mesta

•

Zaviesť systém odstraňovania grafity

•
•

Prijať nové VZN o odpadoch v súlade s novým zákonom
Vytvoriť nové zberné dvory ( 1 na 100 tis. obyvateľov
s jasne definovanou spádovosťou)
• Podpora programu separácie odpadu
• Spracovať Manuál verejných priestorov,
• Odstrániť reklamné zariadenia z nehodových úsekov
a križovatiek,
• Zaviesť systém kontroly a koordinácie rozkopávok
a údržbových prác
•
•
•

Nové kultúrne aktivity

8

•
•

Podporovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia
Pripraviť projekt výučby o dejinách Bratislavy ako
doplnkového predmetu na školách v mestských častiach
Spolupracovať s MČ, BsK, ministerstvom kultúry, a OZ
a inými subjektmi na podujatiach v Bratislave
Október mesiac kultúry pre Seniorov
Múzeum korunovácií ( podpora vytvorenia)

Kancelária cestovného ruchu

•
•
•
•
•
•
•

Obnova hradu Devín
Obnova a sprístupnenie mestských hradieb
Archív hlavného mesta Bratislavy
Rekonštrukcia sôch na Primaciálnom paláci
Obnova historických fontán ,sôch a pamätníkov
Vytvorenie depozitov pre múzeum, MUOP a galériu
Efektívna činnosť organizácie s cieľom podpory turizmu ako
významného hospodárskeho odvetvia

Koncepcia kultúrnej stratégie mesta

•

Dotácie na podporu kultúry

•

Príprava a schválenie koncepčného materiálu spolu
s nezávislou kultúrou (KU BU) a tradičnými kultúrnymi
partnermi mesta a mestskými organizáciami
Navyšovať dotačný systém Ars Bratislaviensis za účelom
podpory festivalov, umeleckej tvorby, obnovy pamiatok

Systém prezentácie Bratislavy

•

Projekt Keltská Bratislava : koncept keltských pamiatok na
území Bratislavy, vydanie
publikácie, prezentácia v
zahraničí

•

Vytvoriť software, ktorý by centralizoval informácie
o aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí v mestách
a obciach v BSK

•
•

Pripraviť projekty na podporu športovania verejnosti
Obnoviť športoviská

•

Participácia na projekte Národného futbalového štadióna

•

Každoročne obnova 1 vybranej ZUŠ

Obnova a ochrana pamiatok
Kvalita života

Univerzálny
Bratislavy

informačný

systém

Podpora športu

Využitie pozemkov hlavného mesta
na športové účely
Pravidelné zvyšovanie prostriedkov
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na obnovu ZUŠ a CVČ
Kvalita života

Zlepšovanie vybavenosti a služieb
poskytovaných
v sociálnych
zariadenia hlavného mesta
Systém opatrení na zlepšovanie
zdravotného
stavu
obyvateľov
Bratislavy

• Znižovať energetickú náročnosť školských budov
• Postupná deinštitucionalizácia a debarierizácia zariadení
sociálnych služieb
•
•
•

Transparentný úrad
Profesionálny
a ústretový úrad

•
•
•
•
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Zaviesť systém celoročných preventívno vzdelávacích
podujatí cestou kancelárie Zdravé mesto ( lekári, zdravotné
poisťovne, odborné spoločnosti, občianske združenia)
Zapojiť mesto do medzinárodných a národných
preventívnych a vzdelávacích projektov ( Food revolution
day, vzdelávacie projekty so školami, OZ)
Predkladať správy o zdravotnom stave obyvateľov á 2 roky
Elektronizácia verejnej správy
Zverejňovať stanoviská mesta k veľkým investičným
stavbám a ich vplyvom na ŽP
Zverejňovať obsadenosť sociálnych zariadení v pôsobnosti
mesta
Transparentné obsadzovanie Predstavenstiev mestských
podnikov z radov odborníkov

