
ďalej tiež ako „zmluvné strany“ alebo „orgány miestnej samosprávy“ 
sa dnešného dňa dohodli na nasledovnom

Memorande o spolupráci

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany na základe vopred dohodnutých a prerokovaných tém a okruhov, reagujúc na potreby a 
podnety obyvateľov a s prihliadnutím na rozpočty zmluvných strán deklarujú spoločnú vôľu pri napĺňaní 
rozvojových programov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2019 – 2022 a Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava: 

a) V úzkej kooperácii skvalitniť výkon miestnej samosprávy na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, s presahom aj na územia ostatných mestských častí hlavného mesta Bratislavy.

b) Zefektívniť spoluprácu orgánov oboch miestnych samospráv na všetkých úrovniach riadenia.
c) Prispieť k celkovému výraznému skvalitneniu života obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

s ohľadom na verejný záujem obyvateľov celého hlavného mesta Bratislavy.

M E M O R A N D U M
O  S P O LU P R Á C I

Mestská časť 
Bratislava–Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00603147

štatutárny zástupca:
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

starostka

Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481

štatutárny zástupca: 
Ing. arch. Matúš Vallo

primátor
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Článok 2
Oblasti spolupráce

V záujme dosiahnutia spoločných cieľov sa obe zmluvné strany zaväzujú prehĺbiť, prípadne nadviazať 
spoluprácu vo všetkých potrebných oblastiach, predovšetkým však v oblasti:

a) územného rozvoja, najmä prípravy a schvaľovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie na zonálnej úrovni, prerokúvania, verejnej participácie a schvaľovania  projektov výstavby, 
prípravy a participácie tvorby verejného priestoru s dôrazom na podstatné projekty reanimácie uzlových 
mestských priestorov (napr. koridor Staromestská – predmostie Mosta SNP, Nám. SNP, Kamenné 
nám., Kollárovo nám., a pod.) s prihliadnutím na potreby zmluvnej strany,

b) životného prostredia - kooperovať na tvorbe dokumentov starostlivosti o dreviny a zeleň nachádzajúcej 
sa na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, s presahom aj na územia ostatných mestských častí 
hlavného mesta Bratislavy, ďalej postupné zavádzanie opatrení vyplývajúcich zo strategických dokumentov 
mesta a kraja na adaptáciu na klimatickú zmenu a zlepšovanie kvality ovzdušia. V spolupráci s BVS 
dobudovanie závlahového systému úžitkovej vody a efektívneho systému zachytávania zrážkových vôd. 
Spoločná snaha o využitie dostupných projektových schém na realizáciu vyššie spomenutých opatrení.

c) projektov udržateľnej mobility, spolupráca a koordinácia:
1. sprístupňovania verejných priestorov všetkým obyvateľom (bezbariérovosť, peší prístup) a preferencii 

udržateľnej dopravy, najmä pešej, cyklistickej, a verejnej dopravy a elektromobility, upokojovania 
dopravy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v záujme zvyšovania kvality života, ako záväzok 
Bratislavy vyplývajúci z Dohovoru primátorov a starostov o znížení CO2 do roku 2020, opatrenia na 
zníženie znečistenia ovzdušia prachovými časticami PM10 a PM2,5,

2. udržateľnej logistiky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s cieľom zníženia emisií, hluku a naopak 
zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov pri zachovaní resp. zvýšení kvality zásobovania a doručovania v 
centre mesta,

3. zníženie rozsahu tranzitnej dopravy cez územie Starého Mesta a zníženie jeho negatívneho dopadu na 
životné prostredie (emisie, prach, hluk – prekračovanie hygienickej normy),

4. zavádzania regulovaného parkovania, podzemných parkovacích garáží, nabíjacích staníc a systému 
zdieľania automobilov s cieľom zvýšenia kvality života v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

d) rozvojových projektov (stratégie rozvoja mestskej časti vo vzťahu k eurofondom, v oblasti plánovania, 
riadenia a koordinovania projektov, v oblasti prideľovania dotácií a grantov a pod. podľa existujúcich 
pravidiel),

e) koordinácia a spolupráca pri budovaní turistickej infraštruktúry,
f ) výmeny a tvorby dát (vnútorné informačné systémy, dát o výkone správy,  GIS a pod.), 
g) vzájomnej podpory a koordinácie v sociálnej oblasti najmä s dôrazom na prevenciu a včasnú intervenciu 

nepriaznivých životných situácií,
h) zverenia majetku do správy alebo odňatia majetku zo správy v prípadoch, kde je predpoklad, že výkon 

správy majetku mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto alebo hlavným mestom bude vhodnejší z hľadiska 
verejného záujmu (napr. knižnica na Blumentálskej ulici 10/a,  pozemok pod budovou „Propeler“ na 
parcelnom čísle 21370 spolu s priľahlými pozemkami nevyhnutnými k rozvoju danej lokality a pod.),

i) garantovania kvality správy verejných priestorov, vrátane zimnej údržby, čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s dôrazom na nájdenie funkčného modelu správy a údržby 
verejných priestorov, predovšetkým chodníkov a komunikácií,

j) koordinácie usporadúvania verejných podujatí a kultúrnych podujatí,
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k) spolupráce a kooperácie pri príprave nástrojov a opatrení na zvýšenie bezpečnosti a znižovania rizík 
súvisiacich nielen s nočným životom na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a rozvojom 
turistického ruchu v širšom historickom centre Bratislavy (napr. zriadenie stanice Mestskej polície HM 
SR Bratislavy na Obchodnej ulici, zintenzívnenie a skvalitnenie  hliadkovej činnosti mestskej polície 
v širšom centre Bratislavy a v turisticky frekventovaných zónach a zónach s vyššou mierou kriminality 
na území mestskej časti Bratislavy–Staré Mesto, koordinovanie činnosti vo vzťahu k prevádzkam, 
spolupráca pri zabezpečení analýzy vytipovaných lokalít a zavádzaní identifikovaných opatrení aj na 
úrovni sociálnych služieb krízovej intervencie). 

l)  Vo všetkých ostatných oblastiach, ktoré budú viesť k napĺňaniu spoločných cieľov uvedených v článku 
1 tohto memoranda.

Článok 3
Realizácia cieľov memoranda

Zmluvné strany sa dohodli, že v záujme napĺňania cieľov daných týmto memorandom o spolupráci budú 
mechanizmom výkonu memoranda hlavne:

a) Písomné dodatky k memorandu, prípadne osobitné zmluvné vzťahy, ktorými zmluvné strany 
určia jednotlivé ciele a oblasti spolupráce v konkrétnych bodoch z hľadiska vecného, časového 
a záväzkového.

b) Vytváranie spoločných pracovných skupín zo zástupcov oboch orgánov miestnej samosprávy.
c) Zabezpečenia maximálnej miery transparentnosti, efektívnosti a profesionálneho prístupu pri 

uplatňovaní tohto memoranda. 
d) Zapojenie obchodných spoločností do plnenia cieľov tohto memoranda, v ktorých má zmluvná strana 

majetkovú účasť.  
e) Ostatné mechanizmy, ktoré budú zmluvné strany v záujme napĺňania cieľov memoranda o spolupráci 

považovať za prospešné.

V Bratislave 26.02.2019

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

starostka

 

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo

primátor


