
Takto starostovia dodržali predsavzatia z roku 2013: Z 50 novoročných 
sľubov splnili iba 28 
(02.01.2014; Nový Čas; s. 6, 7; AČI, HOK) 

BRATISLAVA - S novým rokom prišlo i zúčtovanie starých sľubov. V januári sa starostovia oháňali 
smelými plánmi, ako sa popasujú s opravou ciest či škôl a aspoň sčasti vyriešia problematické 
parkovanie v hlavnom meste. Nový Čas si po roku posvietil na to, ako šéfovia jednotlivých mestských 
častí splnili sľuby, ktorými sa na začiatku roka dušovali.  

Staré Mesto  

Tatiana Rosová  

1. Nový systém parkovania by mal platiť od 2. polovice roka 2013.  

* Od januára 2014 rušia vyhradené boxy, po zime chcú rozšíriť rezidentskú zónu.  

2. Prestavba nebytových priestorov na byty a na Dobšinského ul. postaviť nájomný dom.  

* Staré Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom nájomného domu na Dobšinského. V prípade 
prestavby nebytových priestorov bola ukončená projektová dokumentácia.  

3. Obnova parkov, ihrísk a zanedbaných verejných priestorov.  

* V Medickej záhrade pribudlo ihrisko pre deti, vynovili 3 ihriská, otvorili prvý psí park.  

Nové Mesto  

Rudolf Kusý  

1. Rekonštrukcia a zateplenie škôl a škôlok.  

* Rekonštrukciou prešla MŠ Odborárska, zateplením MŠ Legerského a ZŠ na Cádrovej.  

2. Vybudovanie nového ihriska a rekonštrukcia starších ihrísk.  

* Opravili 14 detských ihrísk a 3 športoviská.  

3. Kúpa multifunkčného vozidla na zber psích exkrementov či posýpanie soľou.  

* Zakúpili špecializovaný vysávač ná psie exkrementy.  

Dúbravka  

Ján Sandtner  

1. Otvorenie 2 veľkoobchodov.  

* Otvorili obchod na Saratovskej a Ulici M. Sch. Trnavského.  

2. Vytváranie nových tried v MŠ.  

* Na ZŠ Nejedlého pribudli 4 nové triedy v materskej škole.  

3. Hlavné mesto zaradí Dúbravku do opráv električkovej trate.  

* Kedy dôjde k realizácii rekonštrukcie, nie je známe, závisí to od finančných možností magistrátu.  

Čunovo  

Gabriela Ferenčáková  

1. Zateplenie budovy MÚ, revitalizácia parku.  

* Budovu zateplili, park chcú zrevitalizovať na jar.  

2. Pokračovanie v príprave dokumentácie na obnovu kaštieľa a sýpky.  

* Spravili úpravy v rámci areálu.  

3. Majetkovoprávne usporiadanie obecného majetku.  

* Mestská časť získala do svojho vlastníctva budovy Miestneho úradu Čunovo, ako aj budovu 
materskej školy s pozemkami.  

Ružinov  

Dušan Pekár  

1. Posunúť sa v príprave územných plánov zón okolo Štrkoveckého jazera.  

* Skončil sa proces verejného prerokovania návrhov zadaní troch územných plánov zón a čakajú 
na ich schválenie.  

2. Venovať sa systému parkovania.  

* Ružinov má pripravený projekt nových parkovacích miest na Medzilaboreckej ul., čaká na súhlas 
primátora.  

3. Rekonštrukcia detských ihrísk, oprava ciest a chodníkov.  

* Zrekonštruovali 3 ihriská, vymenili povrch vozovky na 17 komunikáciách, 40 chodníkov upravujú 



na bezbariérové.  

Jarovce  

Pavel Škodler  

1. Oprava chodníkov.  

* Zrealizovaná.  

2. Rekonštrukcia zdravotného strediska.  

* Podarila sa čiastočná výmena okien.  

3. Orientačný systém a osvetlenie cintorína.  

* Montáž orientačného systému je dokončená, osvetlenie cintorína v tomto roku nebude.  

Devínska Nová Ves  

Milan Jambor  

1. Revitalizácia Istrijskej ulice so zeleňou a detským ihriskom.  

* Revitalizácia Istrijskej ulice prebieha.  

2. Oprava šatní na futbalovom štadióne za 250-tis. €  

* Oprava šatní je tiež v plnom prúde, dokončená bude v tomto roku.  

3. Rekonštrukcia škôl a škôlok.  

* V školách a škôlkach vymenili väčšiu časť toaliet, prebehli opravy striech, menili ventily na 
radiátoroch.  

Rusovce  

Dušan Antoš  

1. Vybudovanie kanalizácie a oprava vozovky.  

* Dokončili Vývojovú ulicu, kanalizácia je rozpracovaná.  

2. Dokončiť Keltskú ulicu, na ktorej sa budovala kanalizácia, vodovod.  

* Prebieha jej realizácia.  

3. Riešiť udržateľnosť 17 mestských častí v rámci hlavného mesta.  

* Zlúčenia MČ v hlavnom meste sa boja viaceré mestské časti. Okrem Vajnôr aj Rusovce. Otázka 
momentálne nie je v popredí záujmu mestskej časti, nebola prejednávaná ani na jednom z rokovaní 
starostov.  

Petržalka  

Vladimír Bajan  

1. Vypísanie súťaže na dodávateľa systému rezidenčného a krátkodobého parkovania, 
výstavba parkovacích domov.  

* Mestská časť je pripravená na novú parkovaciu politiku, čaká na schválenie dokumentov 
od magistrátu.  

2. Obnova ihrísk a výstavba plavárne pre verejnosť.  

* Zrekonštruovali 5 športovísk, na plaváreň je zriadená obchodná spol., s výstavbou sa 
začne vo februári.  

3. Rekonštrukcia DK Zrkadlový háj a DK Lúky.  

* Zrekonštruovali toalety v DK Lúky, opravy čakajú ešte Zrkadlový háj.  

Rača  

Peter Pilinský  

1. Dokončenie rekonštrukcie škôl a škôlok.  

* Na rekonštrukcie vynaložila mestská časť 870-tis. €.  

2. Rekonštrukcia ciest.  

* Rača opravila úseky svojich ciest za 54 800 € s DPH, napr. časť Alstrovej, Stupavskej či 
Kubačovej ulice.  

3. vytvoriť celoročný zberný dvor.  

* Vybudovali oplotenie areálu, betónová plocha je plánovaná na budúci rok.  

Podunajské Biskupice  

Alžbeta Ožvaldová  

1. Kanalizácia 22 ulíc s úpravou vozoviek.  

* Mestská časť v súčasnosti zabezpečuje výberové konanie na zhotoviteľa stavby.  

2. Budovanie detských ihrísk. * Na rekonštrukciu a modernizáciu ihrísk išlo 54 400 € s DPH.  



3. Vylepšenie kamerového systému.  

* V spolupráci s magistrátom prebieha verejné obstarávanie, naplánovaných je 6 nových kamier.  

Vajnory  

Ján Mrva  

1. Revitalizácia Parku pod lipami.  

* Vajnorčania sa tešia, pretože park je obnovený, s novým pódiom aj fontánou.  

2. Rekonštrukcia Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici.  

* Začne sa v roku 2014.  

3. Zamedziť iniciatívu o zlúčenie MČ v Bratislave.  

* Starosta pre to vyvíja úsilie, sleduje a pripomienkuje zákony, ktoré sa týkajú samosprávy.  

Karlova Ves  

Iveta Hanulíková  

1. Výmena okien na základnej škole a materských školách.  

* Nové okná majú 3 škôlky, plánuje sa výmena aj na ZŠ Majerníkova.  

2. Vybudovať nové parkovacie plochy, pribudnúť by malo 70 parkovacích miest.  

* Vybudovali 60 nových parkovacích miest, plánujú ďalších 50.  

3. Revitalizácia tzv. Školského námestia na Dlhých dieloch.  

* Najnáročnejšie betonárske práce finišujú, najneskôr na jar 2014 pribudne nová zeleň.  

Záhorská Bystrica  

Jozef Krúpa  

1. Oprava ciest, chodníkov a výstavba kruhových objazdov.  

* Zrekonštruovali dve miestne komunikácie, Trstínsku a Záhumenskú ulicu. Na viacerých vymenili 
povrch.  

2. Opraviť jedáleň pri ZŠ a jednu triedu v škôlke.  

* Zrekonštruovali jednu časť školskej jedálne a jednu triedu v MŠ, vymenili ostávajúce okná v MŠ.  

3. Zastrešenie hokejbalového ihriska a príprava dokumentácie na športovú halu.  

* Momentálne prebieha proces vybavovania stavebných povolení. S realizáciou by chceli začať v 
budúcom roku.  

Vrakuňa  

Ľudmila Lacková  

1. Oprava komunikácií za 130-tis. €.  

* Do cestnej dopravy investovali 202 574 €.  

2. Na web dostať zoznam majetku, ktorý vlastní mestská časť.  

* Majú novú webovú aplikáciu, zoznam bude postupne pribúdať.  

3. Vytvoriť parkovaciu zónu, najmä v okolí Dolných honov.  

* Plán nebol zrealizovaný, pokračovať chcú v roku 2014.  

Devín  

Ľubica Kolková  

1. Oprava materskej školy kvôli jej zväčšeniu.  

* Prebehol schvaľovací proces projektu, pri ktorom sa zistili ďalšie potreby budovy. Opravovať by 
sa malo začať v roku 2014.  

2. Rekonštrukcia základnej školy.  

* Vymenili 48 prehnitých okien a opravili zatekajúcu strechu.  

Lamač  

Peter Šramko  

1. Otvorenie Spoločenského centra.  

* Spoločenské centrum Lamač je otvorené.  

2. Dokončenie rekonštrukcie jazierka Na barine.  

* Jazierko bolo uvedené do prevádzky v novembri.  

3. Rozšírenie parkovacích miest.  

* Lamač má 9 nových parkovacích miest.  

 


