
Najdrahšia je plaváreň v Petržalke za 3,5 milióna 
(01.03.2014; Nový Čas; s. 6-7; Ačjaková Zuzana) 

BRATISLAVA - Rozpočet na rok 2014 už majú stanovený aj mestské časti. Nový Čas ich oslovil s 
otázkou, ako financie využijú. Zatiaľ čo Nové Mesto bude najviac míňať na chod základných a 
stredných škôl, Ružinov plánuje veľkú investíciu do výmeny povrchov ciest či otvorenia nových tried 
pre škôlkarov. Najviac peňazí bude stáť výstavba verejnej plavárne v Petržalke, Rača za takmer 300 
000 € zrekonštruuje voľnočasový areál v Knižkovej doline.  

VYSVETLIVKY  

1. Rozpočet na rok 2014  

2. Rozpočet na rok 2013  

3. Najväčší investičný zámer  

Ružinov  

Asfalt na vozovky  

1. 27 000 000€  

2. 24 515 326€  

Nový asfaltový kryt vozovky dostanú Papraďová - I. etapa od Narcisovej po Nevädzovú, Ružová 
dolina - II. etapa od Trenčianskej po Záhradnícku, Ondrejovova (časť), Stachanovská - od Hraničnej 
po Kľukatú, Polárna, Brestová, Tekovská (časť). Predpokladané náklady 245 000 € bez DPH. 
Buderme rekonštruovať aj viacero chodníkov.  

Dúbravka  

Prevádzka škôl a škôlok  

1. 8 223 452€  

2. 9 041 978€  

3.Sústreďujeme sa na pokojnú a plynulú prevádzku desiatich MŠ, štyroch ZŠ, modernizáciu 
telocviční, jedální, opravu chodníkov, ciest a parkov, čistotu životného prostredia a bezpečnosť, 
sociálne služby pre odkázaných. Poslanci schválili 65 000 € na urýchlenú opravu havarijného stavu 
striech na telocvičniach Gymnázia a ZŠ na Bílikovej ul. Odkanalizovanie ulíc  

Podunajské Biskupice  

Odkanalizovanie ulíc  

1. 18 110 111€  

2. 6 151 792€  

3. Odkanalizovanie ďalších 38 ulíc. Už v roku 2011 sme takto odkanalizovali 7 ulíc a teraz budeme 
pokračovať v dĺžke 15,2 km (38 ulíc).  

Nové mesto  

Rekonštrukcia škôl a škôlok  

1. 23 345 000€  

2. 20 716 000€  

3. Rekonštrukcia jaslí, škôl a škôlok (3,4 mil. €). Pribudne nadstavba MŠ na Jeséniovej, novú 
strechu budú mať škôlka na Revíne a jasle na Robotníckej. Rekonštrukcia čaká telocvične na ZŠ 
Cádrova a Odborárska. Vo februári bola otvorená zrekonštruovaná MŠ na Pionierskej ul., ktorá sa 
rozrástla o ďalšie dve triedy, a MŠ na Odborárskej ul.  

Staré Mesto  

Nájomné byty  

1. 18 036 004€  

2. 17 940 027€  

3. Nájomné byty na Dobšinského ulici aj na Obchodnej ulici, spolu pôjde o 32 bytov a z rozpočtu 
mestskej časti je vyčlenených spolu 490 000 €. Mestská časť investuje aj do výstavby, opravy a 
rekonštrukcie ciest, napríklad do rekonštrukcie Michalskej ulice.  

Rača  

Amfiteáter  

1. 7 995 978€  

2. 8337 603€  



3. Rekonštrukcia vol'nočasového areálu v Knižkovej doline -amfiteáter v Rači (230 000 €, plus od 
mesta 49 000 €). Prvá etapa realizácie by sa mohla začať už na jar. Ako prvé sa zrekonštruujú 
sociálne zariadenia, druhá etapa sa bude týkať hornej časti areálu.  

Devín  

Oprava škôlky  

1. 601 108 €  

2. 542 307 €  

3. Oprava krídla budovy MŠ, ktoré je v havarijnom stave (predpokladané náklady 130 000 €). 
Cieľom je vytvoriť v budúcnosti novú triedu.  

Rusovce  

Keltská ulica  

1. 231114O€  

2. 2662160€  

3. Výstavba tzv. krátkej Keltskej ulice a prislúchajúceho verejného osvetlenia (99000€). Výstavbou 
bude prepojená nová zástavba rodinných domov s centrom Rusoviec a obyvatelia budú môcť mať 
prístup k domom.  

Čunovo  

Verejne priestranstvo  

1. 897 167€  

2. príjmy: 733 919 €, výdavky: 709 766 €  

3. Projekt regenerácie verejného priestranstva centrálnej zóny. Vlani sme získali grant, ide o 
prebudovanie zelene v okolí mestského úradu (266 500 €).  

Vajnory  

Kultúrne zariadenie  

1. 2 870 799,12€(bežné + kapitálové + finančné operácie)  

2. 2 524 454,44 € (bežné + kapitálové + finančné operácie)  

3.Rekonštrukcia Kultúrneho zariadenia Baničová (viac ako 865 000 €), ktoré bude slúžiť 
vajnorským ochotníkom, vajnorskému okrášľovaciemu spolku, seniorom, dychovke, prípadne aj 
ZUŠ.  

Záhorská Bystrica  

Prekrytie hokejbalového ihriska  

1. 2 579 838 € (suma počíta s úverom 550 000 € na stavbu športovej haly)  

2. 2 346 019€  

3. Prekrytie existujúceho hokejbalového ihriska. Celková suma od vysúťaženého dodávateľa je 107 
000 €. Viac ako 100 000 € máme vyčlenených na opravu a rekonštrukcie ciest a chodníkov.  

Jarovce  

základná škola  

1.1 179 544 € (budú ho schvaľovať v marci)  

2. skutočnosť: 1 030 893€, výdavky: 954 659 €, prebytok: 76 234 €  

3.Súčasťou rozpočtu je aj ZŠ, na ktorú štát prispieva sumou 261 176 €. V skutočnosti je teda náš 
rozpočet len 769 717 €. Na bežné výdavky (prevádzka úradu, opravy objektov a chodníkov, letná a 
zimná údržba, starostlivosť o zeleň, odvoz odpadu, správa cintorína a pod.) nám ostáva približne 500 
000 €.  

Devínska Nová Ves:  

Centrálne námestie  

1. 7 054 797€  

2. príjmy: 6 165 534€, výdavky: 5 957 253€  

3 Nákup pozemku na výstavbu centrálneho námestia (650 000 €). Zložitejším projektom je 
rekonštrukcia terasy bytového domu na Ulici Milana Marečka. Na tento účel je rozpočtovaných 220 
000 €. Zlepší kvalitu bývania, prinesie 53 nových parkovacích miest, ale aj nebytové priestory, kde sa 
plánuje umiestnenie Obecného hasičského zboru.  

Karlova Ves:  

Obnova škôl a škôlok  

1. príjmy: 8 945 868€, výdavky: 8 696 522€  



2. príjmy: 8 497 562€, výdavky: 8 396 506€  

3. Najviac investujeme do obnovy MŠ a ZŠ. Chceme investovať 72 000 € do výmeny okien v MŠ 
Majerníkova, L. Fullu a Kolískova, 68 000 € do výmeny okien v celej budove ZŠ Majerníkova, 34 200 € 
na rekonštrukciu hygienických zariadení na ZŠ, 28 000 € na rekonštrukciu ústredného kúrenia a 
vyregulovanie systému ústredného kúrenia v objektoch materských škôl, ktoré majú opravenú strechu.  

Vrakuňa  

Obnova škôl  

1. 7 263100€  

2. 5 646 664€  

3 V prípade získania finančného príspevku v roku 2014 je pripravených 6 čiastkových projektov na 
obnovu školských objektov, regeneráciu verejného priestranstva na Slatinskej ul. a na obnovu 
priestorov na zriadenie denného stacionára pre dôchodcov. V roku 2014 predpokladáme celkové 
prefinancovanie 1 597 779 € s dokončením v roku 2015 v sume 380 558 €.  

Lamač  

Voľnočasový areál  

1. príjmy: 2 824 117€, výdavky: 2 823 285€  

2. príjmy: 2 251 207€, výdavky: 2 233 749€  

3.voľnočasového areálu s multifunkčným využitím - Lamač (prostriedky z fondov EÚ) v centrálnej 
zóne, Areál bude slúžiť pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov. Priestor chceme 
využiť na aktívny šport a oddych. Hodnota projektu je 450 300,87 €, Lamač sa finančne spolupodieľa 
5 % z rozpočtu mestskej časti.  

Petržalka  

Verejná plaváreň  

1. 29 763 133€  

2. príjmy: 26 555 641€, výdavky: 24 518 085€  

3.Preinvestovanie 3,5 milióna eur na výstavbu 1. verejnej plavárne na území Petržalky. Bude tam 
plavecký bazén s 5 dráhami, sauny a vírivky. Počas dňa by sa tu mohlo vystriedať 640 návštevníkov. 
Po vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže by sa mohlo začať stavať koncom prvého kvartálu 2014.  

Texty k obr.:  

V Petržalke pribudne verejná plaváreň s kapacitou 640 návštevníkov denne. 


