
Občiansky rozpočet 

Zápisnica zo stretnutia konaného dňa 29.10. 2019 o 16:30 hod v Primaciálnom paláci 

 

Prítomní za Hl. mesto SR Bratislava:  

• Lucia Štasselová, námestníčka primátora  

• Katarína Michalková, kancelária námestníčky L. Štasselovej   

• Miroslav Širgel, vedúci oddelenia dopravného inžinierstva 

• Viera Bánovská, oddelenie dopravného inžinierstva 

• Štefan Jurča, oddelenie kultúry 

• Marián Valovič, oddelenie školstva, športu a mládeže 

• Peter Bali, oddelenie tvorby mestskej zelene 

• Katarína Nováková, oddelenie tvorby mestskej zelene 

• Barbora Brichtová, oddelenie sociálnych vecí 

 

Stretnutie otvorila námestníčka L. Štasselová. Následne sa pristúpilo k prezentovaniu 

jednotlivých projektov. 

Projekty zaradené na hlasovanie.  

Projekt z oblasti dopravy a komunikácií: 

-  Cyklotrasa Petržalka   

Projekty z oblasti životného prostredia: 

- Zeleň bez obmedzení,  

- Tradičné aleje,  

- Regulácia premnožených pouličných mačiek,  

- Stromová alej Hradská,  

- Odborná údržba parčíka 

-  

V oblasti kultúry bol na hlasovanie zaradený projekt: 

- Reedícia publikácie „Osobnosti ulíc Bratislavy“ 

Za oblasť športu boli zaradené projekty: 

- Workoutové ihrisko na Švantnerovej ulici  

- Nový asfalt na ihrisko Belinského ulici  

Projekty v kategórii Sociálna pomoc a sociálne služy „Mestskej seniorády“ a „Inovácia 

Bratislavskej letnej univerzity seniorov“ boli na návrh predkladateľky stiahnuté. 

Ďalej boli prezentované projekty, ktoré boli odporučené presunúť na úroveň hlavného mesta, 

resp. mestských častí alebo mestských podnikov.  

 



V oblasti dopravy a komunikácií išlo o projekty: 

- Chodník zo zastávky Slovnaftská  

- Chodník na Galvániho ulici  

- Rekonštrukcia komunikácie na Pántoch  

- Bajkom do práce 

- Oprava schodov v dezolátnom stave – Petržalka 

V oblasti životné prostredie išlo o projekty: 

- Rudnayovo námestie 

- Vybudovanie pergol v Devínskej Novej Vsi 

- Grillzóna (Ostredky) 

- Zastávky bez odpadkov (Miletičova)  

- Stromy pre Pioniersku 

 

V oblasti školstva projekt: 

- Vráťme deti na ihriská 

Nakoniec boli predstavené projekty, ktoré boli vyradené z Burzy nápadov.  

Vyradené projekty z oblasti dopravy: 

- cezmesto.sk  

- Svetlo pre námesti 

V oblasti životného prostredia bol vyradený projekt: 

- Výbeh psov na nábreží 

Z oblasti kultúry bol vyradený projekt: 

- publikácia „Bratislavské zaujímavosti“. 

Vyradenými projektmi v sociálnej oblasti: 

- Daň z ubytovania 

- Sociálna práca cez Facebook 

V závere prebehla diskusia k prezentovaným projektom. Verejnosť sa zaujímala o výšku 

príspevku pre jednotlivé projekty, ako aj možnosť zmeny fungovania Občianskeho rozpočtu 

a spôsob hlasovania. Diskusia prebehla aj na tému možnej pomoci pre projekty týkajúce sa 

starostlivosti o voľne sa pohybujúce mačky. Občania taktiež upozornili na nedostatočnú 

informovanosť zo strany mesta prostredníctvom webovej stránky alebo mestských tlačovín, kde 

by sa mesto podľa nich mohlo inšpirovať aj okolitými hlavnými mestami.  

 


