Prioritné ciele mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2011 – 2014
Prioritné ciele mestskej časti na nadchádzajúce volebné obdobie vychádzajú z volebných
programov jednotlivých politických strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostu,
zvolených v komunálnych voľbách v roku 2010 v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zároveň vychádzajú z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti.
Prioritné ciele sú zoradené podľa jednotlivých politík a oblastí komunálnej politiky a sú
otvoreným dokumentom, ktorý môže reagovať na aktuálny vývoj.
Starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Petržalka sa pri svojom rozhodovaní
a konaní budú riadiť nasledovnými spoločnými prioritnými cieľmi :
Územný rozvoj
 pri posudzovaní investičných zámerov v stabilizovanom území ponechať súčasné
funkčné využitie a pripustiť len takú mieru zásahov ako sú nadstavby, dostavby,
prístavby domov, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov; pri výstavbe
nových objektov pripustiť len také, ktoré zvýšia nielen kvalitu existujúcej zástavby
územia, ale predovšetkým prevádzkovú kvalitu územia - objekty parkinggaráží,
športu, telovýchovy, kultúrno-spoločenských objektov, domovov sociálnych služieb,
materských škôlok a pod.
 pri posudzovaní investičných zámerov v rozvojovom území preferovať výstavbu
objektov, ktoré prinesú do územia vyššiu kvalitu, atraktivitu, zamestnanosť, mestskosť
prostredia Petržalky,
 pre vybrané územia zabezpečiť územné plány zón v súlade s možnosťami mestskej
časti.
Doprava a parkovanie
 podporiť prípravu a realizáciu koľajovej dopravy do Petržalky,
 koncepčne riešiť statickú dopravu :
- budovať nové parkovacie miesta aj v spolupráci sú súkromným sektorom,
- zaviesť tzv. rezidenčné parkovanie a uprednostňovať rezidentov – vlastníkov jedného
auta a režimovať parkovanie viacerých áut pripadajúcich na jednu domácnosť,
firemných áut a áut mimopetržalských vodičov,
- zabezpečiť dostupné parkovanie pre každého.
Rekonštrukcie a opravy
 pripraviť a začať realizovať rekonštrukcie terás, riešiť majetkovo-právne vzťahy ale aj
havarijné stavy v súčinnosti s mestom, správcami bytových domov, vlastníkmi garáží,
podnikateľmi a pod.,
 v rámci projektu ISRMO zrekonštruovať objekt bývalého divadla LUDUS,
 v rámci možností využiť financie z eurofondov na rekonštrukciu Vlasteneckého
námestia, Sadu Janka Kráľa a Ovsišťského námestia
 pripraviť a realizovať rekonštrukciu Domu kultúry Zrkadlový háj.
Kultúra, šport a oddych
 zriadiť komunitné centrum v priestoroch bývalého divadla LUDUS po jeho
rekonštrukcii,
 revitalizovať okolie Chorvátskeho ramena,
 budovať vnútrosídliskové oddychové zóny,

 spolupodieľať sa na vybudovaní futbalového štadióna na Sklodowskej ulici,
 v spolupráci s mestom a príp. súkromnými investormi vybudovať plaváreň a
viacúčelovú športovú halu,
 podporovať súťaživosť žiakov prostredníctvom podpory športových podujatí,
 dobudovať sieť pobočiek Miestnej knižnice s cieľom plošne pokryť celú Petržalku,
 zatraktívniť podujatia ponúkané KZP o nové typy a druhy pre viaceré cieľové skupiny,
 zvýšiť kvalitu prostredia na veľkom Draždiaku,
 požiadať o prostriedky z Operačného programu Bratislavský kraj na revitalizáciu
vnútroblokov a lokálnych cyklotrás.
Životné prostredie
 zlepšiť a sprofesionalizovať starostlivosť o zeleň, poriadok a čistotu na verejných
priestranstvách, komunikáciách, detských ihriskách, parkoviskách,
 osadiť nové smetné koše, koše na psie exkrementy,
 osadiť nové lavičky,
 vytvoriť právne aj technické podmienky pre vybudovanie kontajnerových stojísk pre
obytné domy, ktoré ich doteraz nemajú,
 zachovať v maximálnej možnej miere jestvujúce plochy verejnej zelene, zveľaďovať
ich v rámci možností rozpočtu metskej časti.
Školstvo
 dokončiť rekonštrukcie objektov základných a materských škôl,
 podporovať vznik nových materských škôl aj v spolupráci s neziskovým sektorom
s cieľom zvýšiť kapacity predškolských zariadení,
 podporovať väčšiu aktivitu škôl v získavaní doplnkových zdrojov financovania,
 podporovať modernizáciu školských ihrísk a pripraviť funkčný systém Otvorená
škola, t.j. sprístupniť športoviská na ZŠ verejnosti,
 v spolupráci so zainteresovanými a kompetentnými subjektami motivovať a podporiť
aktivity pedagógov a škôl v oblasti inovácií a zvyšovania kvality škôl, materských
škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Sociálne veci
 materiálne a technicky dobudovať zariadenia DOS Mlynarovičova a Vavilovova,
 zaviesť nové služby pre seniorov,
 materiálne a technicky dobudovať Kluby dôchodcov v záujme rozšírenia ich činnosti,
 aktívne sa podieľať na dobudovaní Domu tretieho veku na Poloreckého ul.
v spolupráci s mestom a požiadať o jeho zverenie do správy mestskej časti,
 podporiť vznik denného stacionára resp. ďalších zariadení pre seniorov aj v spolupráci
s neziskovým sektorom,
 podporovať rôznorodé aktivity seniorov prostredníctvom Jednoty dôchodcov, Klubov
dôchodcov a ďalších organizácií.
Bezpečnosť a poriadok
 podporiť rozšírenie kamerového systému a jeho priame napojenie na mestskú políciu,
 podporiť skvalitnenie služieb občanom zo strany Mestskej polície (okrskoví policajti)
Fungovanie samosprávy
 prehodnotiť aktuálny Štatút hl.m. SR Bratislavy a súčasné prerozdelenie kompetencií
a finančných tokov medzi mestom a mestskými časťami,
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 aktívne sa podieľať na spolupráci mestských častí Zadunajska prostredníctvom
spoločných projektov,
 aktívne sa podieľať na tvorbe a pripomienkovaní legislatívy, týkajúcej sa samosprávy,
prostredníctvom ZMOSu a Reg. združenia bratislavských mestských častí.
Transparentná samospráva
 zrealizovať projekt mesta a mestských častí na poskytovanie elektronických služieb,
 zverejňovať všetky dôležité informácie na internetovej stránke www.petrzalka.sk aj
nad rámec „infozákona“ – napr. program a materiály na rokovanie zastupiteľstva, ako
aj uznesení či hlasovania poslancov, objednávky, faktúry, zmluvy, investičné zámery,
verejné prerokovania, výberové konania, verejné súťaže, verejné vyhlášky, oznamy
a pod.,
 zefektívniť, zracionalizovať a profesionalizovať procesy vnútri i navonok úradu,
 tovar a služby obstarávať elektronickými aukciami,
 efektívne, transparentne a profesionálne nakladať s majetkom mestskej časti,
 zvýšiť informovanosť a vzájomnú komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom
petržalských novín (napr. vydávaním špecializovaných príloh) a zásadnou úpravou
webovej stránky,
 realizovať prenosy z rokovania MZ cez internet,
 implementovať riadenie kvality s cieľom vytvoriť a implementovať podmienky a
pravidlá pre riadenie kvality, navrhovať riešenia v jednotlivých kompetenčných
oblastiach mestskej časti (školstvo, sociálna oblasť, správa majetku, územný rozvoj,
doprava, financie, atď.) tak, aby boli vytvorené udržateľné predpoklady a pravidlá pre
efektívnejší, účelnejší, hospodárnejší a transparentnejší výkon samosprávnych funkcií
mestskej časti. Ambíciou mestskej časti bude po zavedení systému riadenia prejsť
hodnotením a dosiahnuť certifikát kvality pre samosprávu.
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