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Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 
(§ 4 ods. 3) 
 

Mesto pri výkone samosprávy najmä 
 

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,  
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,  
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, 

záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických 
osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská 
k investičnej činnosti v meste,  

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne 
podmienky na jeho nezávislý výkon,  

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 
priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, 
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,  

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami 
zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,  

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni 
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na 
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta; určuje 
nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu 
rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a 
spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste, 

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb 
obyvateľov mesta a rozvoja mesta,  

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a 
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,  

m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,  
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,  
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o 

zachovanie prírodných hodnôt,  
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,  
r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. 
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Hospodárenie mesta 
 
 

 
  
1.1 Posilnenie transparentnosti mesta 

Pristúpiť k úprave verejného obstarávania zavedením elektronického zoznamu 
podnikateľov, zverejňovaním informácií o pripravovaných súťažiach a výsledkoch a obmedziť 
realizáciu diel cez subdodávateľov. V hospodárení s majetkom mesta zjednotiť pravidlá prenájmu, 
prideľovania bytov s možnosťou žrebovania, zverejňovať správy o hospodárení a zaviesť 
elektronické aukcie. Prijať informačnú smernicu, ktorá zjednoduší aj prístup k uzavretým zmluvám. 
 

1.2 Efektívna činnosť mestského úradu a revízia výdavkov 
Preskúmať plnenie uzavretých zmlúv mesta, možnosti refinancovania dlhu mesta a vylúčiť 

duplicitné činnosti v rámci mesta. Zaviesť elektronické služby a prijať novú organizačnú štruktúru 
mestského úradu s novým pracovným poriadkom a odmeňovaním. Na základe analýzy 
prevádzkových nákladov prijať rozhodnutie k rekonštrukcii sídla úradu prípadne k jeho presunu. 
 

1.3 Vysporiadanie pozemkov 
Zaviesť systém monitorovania odpredávaných pozemkov štátnymi orgánmi a pripraviť návrh 

vysporiadania pozemkov užívaných mestom voči Slovenskému pozemkovému fondu, Ministerstvu 
obrany SR, Ministerstvu vnútra SR, Vojenským lesom a majetkom, š.p. a ostatnými osobami. 

 
1.4 Implementácia projektov 

Zrealizovať projekty dobiehajúceho programového obdobia. Prijať nový Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja a začať proces implementácie projektov pre nadchádzajúce programové 
obdobie v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie. 

 
1.5 Redukcia spotreby a nákladov v oblasti energetiky 

Obstarať výhodnejšie podmienky dodávky energií. Postupne modernizovať infraštruktúru 
s cieľom usporiť množstvo spotrebovanej energie a využívania ekologickejších zdrojov energie. 

 
 
 
 
 

Územný rozvoj 
 
 

 
2.1 Aktualizácia územného plánu mesta 

Aktualizovať územný plán z roku 2002 s cieľom zachytiť aktuálny stav územia a nadradených 
územnoplánovacích dokumentácií a spresniť jeho záväzné časti s cieľom predchádzať fatálnym 
chybám v koncepcii rozvoja mesta. 
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2.2 Podpora bytovej výstavby 

Zefektívniť činnosť stavebného úradu a prijať nové územné plány zón, ktoré podporia rozvoj 
bývania a jasne zadefinujú požiadavky na ich výstavbu, čím sa zrýchli proces územného a 
stavebného konania. 

 
2.3 Príprava obnovy Pálfiovskej cesty a centrálnej mestskej oblasti 

Pripraviť vizualizáciu a projekt k obnove kompozičnej historickej osi kaštieľ – kláštor. Vyhlásiť 
architektonickú súťaž na riešenie centrálnej mestskej oblasti. 

 
 
 
 
 

Verejnoprospešné služby a životné prostredie 
 
 
 
 
3.1 Reorganizácia odpadovej politiky a komunálnych služieb 

Prijať nový Program odpadovej politiky mesta s cieľom posilniť separovaný zber v réžii mesta 
a znížiť náklady na zabezpečenie zberu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. V poskytovaní 
komunálnych služieb odstrániť duplicity v riadení a znížiť náklady na obstaranie služieb v réžii 
mesta. 

 
3.2 Modernizácia verejného osvetlenia 

Pripraviť model financovania komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia a pristúpiť 
k postupnej obnove osvetľovacích telies s nevyhnutnou rekonštrukciou vedenia a stĺpov. 

 
3.3 Riešenie neodkanalizovaných častí mesta a plán obnovy sietí 

V spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou riešiť postupné odkanalizovanie 
neodkanalizovaných častí mesta a plán obnovy sietí. 

 
3.4 Monitoring ovzdušia a zverejňovanie informácií 

Zaviesť prehľadné zverejňovanie výsledkov priebežného monitoringu kvality ovzdušia 
a informácií o posudzovaných vplyvoch na životné prostredie na upravenom webovom sídle. 

 
3.5 Otvorenie nových zón v lesoparkoch 

V spolupráci Vojenskými lesmi a majetkami zrealizovať projekt lesoparku na Hlbokej ulici 
a preskúmať možnosti lesoparku popri potoku Malina k Trom dubom. 

 
3.6 Revitalizácia vnútroblokov, ihrísk a zelene 

Pristúpiť k postupnej obnove verejných priestorov v sídlisku Domky, Juhu, 1. mája a dokončiť 
revitalizáciu sídliska pri Partizánskej ulici. Zatraktívniť vjazdy do mesta výsadbou kruhových 
objazdov. Detské ihriská doplniť novými hracími prvkami. 

 
3.7 Riešenie prevádzky karanténnej stanice a útulku 

Zefektívniť spoluprácu s občianskym združením Majme srdce vo veci prevádzky karanténnej 
stanice a pripraviť spoločný projekt výstavby nového útulku. 
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Doprava 
 
 
 
 
4.1 Plán dopravnej obsluhy a príprava nosného systému 

Stanoviť nový plán dopravnej obsluhy s cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy na 
nosnom systéme komunikácií. Výstavbu nových lokalít podmieniť kapacitným posúdením 
existujúcej siete nosných komunikácií a vybudovaním vyhovujúcich napojení a prepojení. 

 
4.2 Riešenie dopravného spojenia Rohožník – D2 

Podmieniť rekonštrukciu cesty III/50310 v úseku Rohožník – Malacky jej priamym napojením na 
diaľnicu D2. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou pripraviť projektovú dokumentáciu 
diaľničnej križovatky s minimálnym vplyvom na okolitú zástavbu a majetkovoprávne riešiť pozemky. 

 
4.3 Posilnenie cyklodopravy 

Prijať koncepciu cyklistickej dopravy ako územnoplánovací podklad a premietnuť ho do 
regulatívov územného plánu mesta, čím sa vytvoria podmienky pre výstavbu a značenie cyklotrás. 
Realizovať opatrenia pre rozvoj cyklodopravy. 

 
4.4 Rekonštrukcia mestských komunikácií a križovatiek 

Výrazne navýšiť objem finančných prostriedkov do rekonštrukcií miestnych komunikácií. 
Rekonštruovať úseky ciest, ktoré bránia odklonu ťažkej nákladnej dopravy. Na základe kapacitného 
posúdenia križovatiek na prieťahoch ciest dosiahnuť ich úpravami zvýšenie priepustnosti. 

 
4.5 Reorganizácia mestskej hromadnej dopravy 

Zvýšiť kvalitu mestskej hromadnej dopravy a počet prepravovaných cestujúcich zlepšením 
dostupnosti zastávok, zavedením pravidelného intervalu s väzbou na prestupový terminál. 

 
4.6 Prijatie parkovacej politiky 

Zvýšiť kapacitu parkovacích miest použitím dopravného značenia. Predložiť návrh regulácie 
parkovania v centrálnej mestskej oblasti. Navrhnúť lokality na prestavbu a dobudovanie nových 
parkovacích miest a na zriadenie záchytného parkoviska pre tranzitujúcich cestujúcich. 

 

 
 
 
 

Kultúra a šport 
 
 
 
 
5.1 Posilňovanie identity mesta a reorganizácia mestských podujatí 

Prijať dokument obsahujúci prvky typické pre identitu mesta, predstavujúce základ prezentácie 
mesta, s cieľom súbežne rozvíjať Múzeum Michala Tillnera a reorganizovať celomestské podujatia. 
Spracovať Koncepciu rozvoja kultúry s aktualizáciou stratégie rozvoja cestovného ruchu. 
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5.2 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku 

Etapovito rekonštruovať futbalový a hádzanársky areál v rozsahu súčasnej zastavanosti. Pri 
príprave aktualizácie územného plánu mesta preskúmať možnosti novej zóny pre šport a rekreáciu. 

 
5.3 Reprezentácia mesta v športe a posilnenie športových klubov 

Zvýšiť objem priamych finančných dotácií, posilniť ich reprezentačnú zložku a zjednodušiť 
pravidlá pre podávanie žiadostí. Preskúmať možnosť nepriamej podpory cez úľavy na nájme 
športovísk, zriadiť nový fond pre šport a upraviť organizáciu podujatí pod záštitou mesta. 

 
5.4 Podpora rekreačného športovania 

Rekonštruovať multifunkčné ihriská v sídliskách a inštalovať ďalšie vonkajšie fitness zariadenia. 
Preskúmať možnosť otvorenia areálov školských zariadení a postaviť skatepark. Pripraviť projekt 
rekreačnej trasy popri Maline cez sídlisko Juh k Vinohrádku. 

 
5.5 Postupná obnova Pálfiovského kaštieľa a definovanie funkčného využívania 

Zvážiť ďalší postup v rekonštrukcii strechy a komínov s cieľom dosiahnuť väčšiu hospodárnosť 
projektu. V závislosti od stupňa rekonštrukcie pristúpiť k úprave reprezentačných miestností, 
definovať smerné funkčné využitie a preskúmať možnosti rekonštrukcie v réžii mesta. 

 
 
 
 

Sociálne veci a školstvo 
 
 
 
 
6.1 Nadstavba Mestského centra sociálnych služieb 

Zabezpečiť nadstavbu budovy Mestského centra sociálnych služieb na Ulici 1. mája s cieľom 
premiestniť detašované ubytovanie na Mierovom námestí a pripraviť technické zázemie pre nové 
sociálne služby. 

 
6.2 Výstavba nájomných bytov 

Pristúpiť k príprave infraštruktúry pre rozvoj mestského nájomného bývania a uviesť do 
výstavby nové nájomné byty pri Jánošíkovej ulici. Pristúpiť k funkčnej zmene nevyužívaných 
mestských nebytových priestorov na byty. 

 
6.3 Zavedenie chráneného bývania a zachovanie zdravotnej starostlivosti 

Pripraviť projekt chráneného bývania s cieľom podporiť dotované bývanie na podporu rodín 
s deťmi v sociálnej núdzi či krízovej situácii. Zachovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 

 
6.4 Podpora seniorských klubov a organizácií sociálnych služieb 

Zriadiť Radu seniorov rozšírenú o osoby so zdravotným postihnutím a posilniť priamu finančnú 
podporu organizácií v sociálnom zabezpečení. Preskúmať možnosti poskytovania bezplatnej 
právnej pomoci pre tieto osoby. 

 
6.5 Prijatie Komunitného plánu sociálnych služieb a sprehľadnenie ponuky sociálnych služieb 

Predložiť nový Komunitný plán sociálnych služieb definujúci nové služby v sociálnej oblasti. 
Pripraviť informačnú brožúru a medializovať ponúkané sociálne služby. 
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6.6 Stabilizovanie miest v škôlke a riešenie jaslí 

Na základe analýzy vývoja dopytu po službách materskej škôlky zrealizovať opatrenia 
k udržaniu kapacitných možností a skvalitneniu ponuky. Preskúmať možnosti zriadenia jaslí 
a posilniť podporu rodín pri nástupe detí do škôlky a školy. 

 
6.7 Implementácia Koncepcie rozvoja školstva 

Implementovať Koncepciu rozvoja školstva s cieľom realizácie neinvestičných opatrení na 
podporu výchovy a vzdelávania a postupnej modernizácie školských a záujmových zariadení. 

 
 
 
 

Verejný poriadok 
 
 
 

 
7.1 Rozširovanie kamerového systému 

Zabezpečiť proces postupného rozširovania kamerového systému a zosúladiť rozvoj optických 
vlákien s rekonštrukciou ciest a chodníkov. 

 
7.2 Posilnenie prevencie pred represiou 

Aktualizovať a realizovať komplexný program prevencie kriminality zameraný na ohrozené 
skupiny ľudí. Revidovať nariadenia mesta v oblasti požívania alkoholických nápojov na verejnosti, 
zábavnej pyrotechniky, prevádzkového času. Zmeniť odmeňovací poriadok mestskej polície 
a preskúmať prevádzku statických dopravných radarov. 

 
7.3 Riešenie areálu sociálneho bývania 

Pripraviť rekonštrukciu areálu sociálneho bývania na Hlbokej ulici s cieľom podporiť terénnu 
sociálnu prácu a odstrániť revízne nálezy súvisiace s vykurovaním. 

 
 

 
 

                Občianska spoločnosť 
 
 

 
 
8.1 Vytváranie podmienok pre aktivizáciu a sebarealizáciu občanov 

Vytváranie online platformy pre sieťovanie občanov. Intenzifikácia využívania sociálnych sietí. 
Podpora ekonomiky založenej na zdieľaní priestorov, prostriedkov a know-how. 

 
8.2 Zvýšenie participácie obyvateľov 

Vytvoriť sieť strategických partnerov a odborníkov za účelom tvorby stratégie mesta. Vytvoriť 
podmienky pre súťaživosť mestských častí v pretváraní verejných priestorov za účasti obyvateľov. 
Zaviesť participatívny rozpočet a informovať o projektových zámeroch s verejnými prerokovaniami. 


