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1.1 Parkovacia politika
Parkovacia politika je dnes zbytočný chaos. Parkovaciu politiku treba zastaviť, opraviť a opätovne
naštartovať. Do zmeny systému Bratislavčania nebudú platiť pokuty.
Vzhľadom na snahu magistrátu byť maximálne
moderný, došlo k použitiu viacerých aplikácií.
Niektoré mali technické problémy, u ďalších mali
problém ľudia, ktorí ich chceli využiť, prípadne nemali inteligentné telefóny, dáta, resp. spárovanie
s platobnou kartou. Ani parkomaty nie sú dostatočne užívateľsky priateľské. To nakoniec viedlo
k využívaniu študentov, ktorí vyberajú parkovné a
návrat do 90-tych rokov.
Riešením je platba cez SMS, redukcia počtu aplikácií, zreteľné označenie parkovacích zón, zjednotenie a zjednodušenie systému.
Pôvodným zámerom parkovacej politiky bolo
umožniť ľuďom, aby po príchode z práce domov
mohli lepšie zaparkovať. Namiesto toho sa z nej
stal ďalší nástroj na znepríjemňovanie života vodičom a nový zdroj príjmov pre magistrát hlavného mesta. Preto sa vrátime k pôvodnému zámeru,
ktorý má zvýhodniť Bratislavčanov a umožniť im
po príchode z práce domov lepšie zaparkovať.
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Parkovanie bude pre Bratislavčanov zadarmo v ich mestskej časti + všade tam, kde je to
možné, teda všade, kde po zaparkovaní domácich - rezidentov existujú voľné parkovacie miesta. Výnimky sú: centrum, 500 bytov, NTC, kde sa
však chceme s obyvateľmi dohodnúť na bezplatnom parkovaní pre Bratislavčanov do 16:00, resp.
16:30.
Bratislavčania nebudú platiť za prvé auto v rodine, nakoľko vlastniť auto v meste, kde nie je MHD,
ktorá by bola schopná alternovať osobnú dopravu, nie je luxus.
Vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá núti mestá a
obce vyznačiť parkovacie miesta na chodníkoch
všade tam, kde súhlasia s parkovaním, bude jednou z priorít pripraviť v spolupráci s mestskými
časťami dopravné projekty upravujúce parkovanie na chodníkoch.
Štandardný spôsob pri zavádzaní parkovacej politiky je založený na nasledovných krokoch:
•
•
•

Vyznačenie parkovacích miest.
Monitorovanie a vyhodnocovanie situácie.
Zavádzanie parkovacieho systému v lokalitách s najvyšším tlakom na parkovanie.
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1.2 Parkoviská, odstavné parkoviská
a parkovacie domy
•

•

Pre podporu parkovacej politiky spracujeme systém budovania zelených HG formou spoločného
projektu mesta, mestských častí a súkromného
kapitálu, resp. možnosti EÚ – verejno-prospešné
hromadné garáže.
Nie je vhodné na vytvorenie parkovacieho miesta zaberať zeleň, tento spôsob tvorby parkovania
treba prehodnotiť, pretože nie je správny.

•

Bratislava musí byť obklopená prstencom odstavných parkovísk pre mimobratislavských
motoristov, kde bude bezpečné odparkovanie osobného automobilu a výhodné napojenie na MHD.
Súčasná politika zaberania parkovísk (Černyševského, Macharova), ktoré nie sú na
okraji mesta a mohli by slúžiť miestnym obyvateľom je nezmyselná. Na prvom mieste musia byť Bratislavčania. Na parkoviskách budú
smieť bezplatne parkovať aj miestni obyvatelia.

•
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MHD považujeme za najdôležitejší spôsob dopravy. MHD musí mať prioritu. Vzhľadom na preferenciu MHD považujeme za férové obnovenie
15-minútového lístka, čo aj urobíme.

•

Nosný systém MHD je koľajová doprava. Vzhľadom na chobotnicový systém električkových tratí,
pripravíme doplnenie systému o okružné prepojenia. Napríklad spojenie Ružinovskej a Vajnorskej radiály, resp. Račianskej a Vajnorskej radiály.

•

•

•

2.1 Priority v rozvoji električkových tratí
•

Dobudovanie električkovej trasy v Petržalke po Janíkov dvor.
Aktuálna situácia je kritická, nakoľko:
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•

Nie je podpísaná žiadosť o NFP a teda nie je
garantované financovanie trate z externých
zdrojov,
Nie je fyzicky možné dokončiť trať do konca
roka 2023,
Za mimoriadne riziko považujeme skutočnosť, že mesto má podpísanú zmluvu o
postavení trate do konca roka 2023, nemá
však k dispozícii zdroje,
Za mimoriadne riziko považujeme, že mesto
má podpísaný dodatok zmluvy o navýšení
prostriedkov na Petržalskú električku, ale
bez finančného krytia, čo je porušenie zákona O rozpočtovej zodpovednosti,
Za rizikovú považujeme kontrolu zo stranu
ÚVO, nakoľko podpísanie dodatku s iným

Volebný program 2022

3

•

•

zhotoviteľom, než u pôvodnej zmluvy (slovenské firmy odstúpili), môže byť zo strany
ÚVO považované za porušenie zákona O
verejnom obstarávaní. V prípade rozhodnutia ÚVO o porušení príslušného zákona
nasleduje zo strany Európskej komisie automaticky korekcia, teda časť prostriedkov
z EÚ sa vracia. Pozor, 25% korekcia je úplne
štandardná!
Za rizikové považujeme aj spoliehanie sa na
tzv. fázovanie projektu, teda financovanie v
rámci dvoch programovacích období. Nie je
možné ŽIADAŤ o fázovanie pred podpisom
zmluvy o NFP.
Za problematické považujeme aj situáciu,
ak bude fázovanie umožnené, lebo sa oberáme o peniaze, ktoré má Bratislava dohodnuté na nové infraštruktúrne projekty.

• Kolaudáciu Karloveskej radiály
Karloveská radiála nie je do dnešného dňa skolaudovaná. Zároveň magistrát nepodal poslednú žiadosť o nefinančný príspevok. Dôvodom je
skutočnosť, že po podaní žiadosti dôjde k auditu
(podrobnej kontrole) a ku korekcii, teda k vráteniu
peňazí. Magistrát však nemá rezervu, ktorá by mu
umožnila peniaze vrátiť.
• Rekonštrukciu Ružinovskej radiály
Doplnenú o vybudovanie cca 800 metrového
úseku na konci Ružinovskej radiály a jej napojenie na TIOP.
• Rekonštrukciu Vajnorskej radiály
• Zmenu vedenia električky pred SND
kritické prehodnotenie a verejnú diskusiu novej
električkovej trasy pred SND, predstavenie alter-
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natívnej trate cez Olejkársku a Landererovu ulicu
a férové porovnanie realizovateľnosti oboch trás.

2.2 Rozvoj nosného systému električkovej VOD
Električková VOD je nosným systémom VOD a
preto jej treba venovať na všetkých stupňoch mimoriadnu pozornosť pri riešení (napr. ako mesto
Brno). Sú známe projekty, ktoré treba konečne
začať pripravovať a realizovať:
•

predĺženie trate do Borov a do DNV spolu s
infraštruktúrou ŽSR,
• prepojenie trate Vajnorská – Račianska,
• prepojenie trate Vajnorská a Ružinovská,
• predĺženie trate do Vrakune.
Pri rekonštrukciách, resp. pri vybudovaní nového úseku je žiadúce rekonštrukciu realizovať tak,
aby bolo možné využitie trate aj pre ľahké vlaky a
prepojenie trate so železničnou dopravou. Naše
trate majú užší, než je štandardný rozchod, preto
potrebujeme rekonštruovať trate tak, aby poskytovali možnosť duálnej prevádzky.

2.3 Vlaky ako súčasť dopravného
systému Bratislavy
Overenie možnosti využitia vlakov ako expresného dopravného spojenia v Bratislave. Napríklad Devínska Nová Ves - hlavná stanica. Pomoc
a tlak na štát s cieľom pokračovať v projektovaní Filiálky s požiadavkou na realizáciu vo forme
plne zapusteného variantu a to minimálne od
Kukučínovej ulice.
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Budovanie cyklotrás nie je v protiklade s automobilovou dopravou a cieľom rozvoja cyklotrás je bezpečná forma dopravy po Bratislave
na bicykli, resp. kolobežke. Odmietame snahu magistrátu o umelé vytváranie konfliktov
medzi cyklistami a vodičmi. V priebehu týždňa
je mnoho Bratislavčanov šoférom, chodcom,
aj cyklistom a vyberá si, ten spôsob dopravy,
ktorý považuje pre seba za najvýhodnejší.
Naším cieľom je formou bezpečných a zmysluplných cyklotrás šoférov pozitívne motivovať, aby častejšie používali bicykel.
Prioritou je preto budovanie segregovaných
cyklochodníkov, ktoré poskytnú maximálny
úžitok všetkým účastníkom premávky chodcom, cyklistom, kolobežkárom, aj šoférom,
nakoľko zvyšujú komfort a bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.

•

V súčasnosti sú k dispozícii početné fondy EÚ
poskytujúce financovanie a to aj pre Bratislavu. Problémom magistrátu je nedostatočná
podpora (slabé zázemie) pre cyklodopravu.
Odmietame považovať maľovanie čiar na komunikáciach za rozvoj cyklodopravy v Bratislave.

•

Pre rozvoj cyklodopravy musíme vybudovať
sieť bezpečného odloženia bicyklov, aby sa
cyklodoprava stala súčasťou pravidelných
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dopravných trás Bratislavčanov. Rozvoj cyklodopravy znamená, že tak, ako v prípade
osobného automobilu bude možné si bicykel
bezpečne odložiť. Príklad: Bratislavčan sa dostane bicyklom k zastávke električky v Petržalke, tam si bicykel odloží, nastúpi na električku a odvezie sa do práce. Naspäť použije
opätovne električku a odložený bicykel.
•

Nakoľko prioritou je bezpečnosť, musíme začať riešiť hlavne kolízne body – križovatky.
Nestačí vykonať úpravy typu Vajnorská ul.
bez vyriešenia problémov v križovatkách, kde
potrebuje nechránený účastník, teda cyklista
ochranu. Slabým miestom je napríklad neriešenie križovatiek Trnavské mýto, Vajnorská –
Bajkalská – Jarošova.

•

Mesto začne rešpektovať platnú legislatívu
napr. v časti pohybu alternatívnej dopravy v
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hlavnom priestore na zbernej miestnej ceste funkčnej triedy A,B, kde alternatívna doprava nemá svoje miesto podľa štandardov
EU. Cyklista môže byť v hlavnom dopravnom
priestore na obslužných miestnych cestách –
túto zásadu nie je možné porušovať, pretože
bude mať dopad napr. na VOD.
•

Zvlášť s veľkou obozretnosťou budeme riešiť
spoločné trasy VOD (autobusovej a trolejbusovej dopravy) s cyklistickou dopravou - tu
musí platiť zásada z EÚ, že prednosť má VOD
a nie cyklista pred VOD. Je neprípustný stav
na Záhradníckej, kde kĺbový trolejbus ide s
cyklistom.

•

Mestské časti musia byť rešpektované pri
presadzovaní záujmov svojich obyvateľov z

pohľadu obsluhy územia a nemôžu dopustiť
znehodnocovanie systému obsluhy mesta,
napr. Vajnorská ul. Táto činnosť nemôže byť
vykonávaná bez poznania dopadov a aktívneho prístupu mestských častí. Máme za to, že
každý projekt by mal byť po roku prevádzky
vyhodnotený, či naplnil očakávania.
•

Budeme budovať budovať nie línie, ale ucelené trasy z pohľadu bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky, ako nevhodný príklad uvádzame križovatku Jarošova - Vajnorská. Stret
chodca a cyklistu na rohu križovatky pri lekárni. Podľa štandardov EU má chodec prednosť
na chodníku pred cyklistami a inými druhmi
alternatívnej dopravy.

4.
PEŠIA
•

Na ochranu nechránených účastníkov cestnej
premávky hlavne chodcov, budeme rešpektovať pravidlo chodec chodí po chodníku a
zabezpečíme mu na chodníku prednosť.

•

Zvýšime bezpečnosť na každom priechode
pri škole, škôlke v prospech detí a znížime
rýchlosť IAD. Ide o bezpečnosť detí.

•

Vytvoríme program BEZPEČNÁ CESTA DO
MATERSKEJ, ZÁKLADNEJ A STREDNEJ ŠKO-
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LY v spolupráci s rodičmi, žiakmi, študentmi,
mestskými časťami a VÚC. Cieľom je zabezpečiť maximálnu bezpečnosť detí a mladých
ľudí na ceste do školy.
•

Začneme zóny 20 tvoriť už na vstupe a výstupe formou priečnych prahov, čím získa vodič
automobilu jednoznačnú informáciu, že vstupuje do priestoru, v ktorom z pohľadu práv
účastníka cestnej premávky nie je prvý.
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•

V spolupráci s mestskými časťami začneme
zavádzať zóny 20 s prednosťou chodcov a alternatívnej dopravy pred IAD.

•

Program zón 20 umožní zvýšiť podiel alternatívnej dopravy (hlavne cyklistickej dopravy) na

krátkych trasách a umožní prepojenie s BECEPOM napr. v projekte „Jazdi do školy na
bicykli“.
•

Zvlášť treba dbať na jednoznačnosť pri osadzovaní dopravných značiek.
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•

Magistrát hlavného mesta sa mentálne vzdialil a Bratislavu redukuje na územie Prešporka
spred I. svetovej vojny. To sa odzrkadľuje na
témach, aj na zbytočnom konflikte so Starým
Mestom na ktorého územie sa aktivity magistrátu zameriavajú. Bratislava je zložená zo 17
mestských častí, ktoré majú svoju históriu, tradície a hrdosť na svoju identitu. Každá mestská časť má svojho starostu, či starostku a
poslanecký zbor, ktorý je prirodzeným partnerom a spojencom magistrátu.
Mestské časti majú svoje úlohy a svoje právomoci a magistrát zas svoje. Magistrát hlavného mesta nie je nadriadený vo vzťahu k
mestským častiam, pretože sila Bratislavy je v
spolupráci medzi mestom a mestskými časťami a vo vzájomnej pomoci.
V prípade developerských projektov musí
mesto spolupracovať s mestskou časťou pri
vydaní záväzného stanoviska, aby nemohli
vzniknúť dodatočné problémy, že napr. mesto
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súhlasí so zámerom, ale mestská časť nie.
Táto spolupráca by mala byť v otázkach urbanizmu, dopravy, ale hlavne životného prostredia spoločná a nie protichodná.
•

Mestské časti musia mať možnosť spolupracovať na tvorbe veľkých územných celkov, ktoré
presahujú ÚPZ z pohľadu obsluhy územia.

•

Mesto a mestské časti musia v úzkej spolupráci riešiť zmenu kompozície ulíc – máme jeden
priestor a nie je vhodné umelo presadzovať
jeden druh dopravy pred druhým. Tu si treba
uvedomiť, že prvoradou je VOD.

•

Mesto by malo pomáhať MČ a nie robiť napriek, napr. Staré mesto by HG na Kollárovom
námestí získalo viac ako má v priestore STU
teraz. Zeleň by sa dala viacnásobne zvýšiť na
úkor IAD, zlepšili by sa podstatne podmienky
životného prostredia. Nie je pravdou, že táto
HG by len pritiahla novú IAD do územia.
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•

Mestská časť by mala byť mestom informovaná v dostatočnom predstihu o pripravovanej
operatíve (aspoň pol roka dopredu) a stred-

nodobom pláne na (2 – 3 roky dopredu) pre
rozvoj infraštruktúry pozemných komunikácií.

6.
I

R
SENIO
•

Ani seniori neboli posledné 4 roky z pohľadu
magistrátu hlavného mesta zaujímaví. Ukázalo sa to aj symbolicky – zrušením vianočnej
večere pre najzraniteľnejšiu skupinu – osamelých seniorov a neúčasti primátora hlavného mesta na zasadnutiach Rady seniorov ako
oficiálneho poradného orgánu primátora hlavného mesta.

•

Generácia našich mám a otcov, či starých
otcov a starých mám si zaslúži nielen prirodzenú úctu za všetko, čo pre nás urobili. Je
to zároveň generácia, ktorá túži byť užitočná,
preto zriadime seniorské orgány k jednotlivým témam v meste ako je zdravie, voľný čas
a kultúra, doprava, životné prostredie, atď.

•

•

Nakoľko pohyb je zdravie, vytvoríme desiatky lokálnych programov zameraných na cvičenie seniorov a zlepšenie, resp. zachovanie
ich pohyblivosti ako spôsobu na skvalitnenie
života. V spolupráci s mestskými časťami vytvoríme sociálne výdajne (potravinové banky),
ktoré budú bezplatne poskytovať potraviny a
hygienické potreby a podporíme fungovanie
denných centier seniorov zriaďovaných mestskými časťami a budeme prepájať ich aktivity
naprieč mestskými časťami.

•

Obnovíme Bratislavskú mestskú kartu, ktorá
bude poskytovať Bratislavčanom zľavy a zriadime Bratislavský sociálny fond, ktorý bude
pomáhať seniorom v núdzi.

Mesto musí vytvárať podmienky na to, aby
starší obyvatelia mohli žiť dôstojným a spokojným životom. Je dôležité, aby mali seniori
dostatok možností, ako sa zapojiť do spoločenského života. Preto seniorom dáme nižšie
cestovné v podobe znovuobnoveného 15-minútového lístka a bezplatné MHD pre seniorov nad 65 rokov.
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•

Musíme získať polikliniku Tehelná, ktorá je
momentálne spádovou poliklinikou pre tisícky
ľudí, z ktorých veľkú časť tvoria práve seniori. A v spolupráci so župou ju zrekonštruovať
a prevádzkovať. Ako primátor urobím všetko
pre to, aby zostala poliklinika zachovaná a
fungovala aj naďalej.

•

Bratislavu čakajú v nasledujúcich rokoch sociálne výzvy. Musí sa pripraviť na veľké demografické zmeny a starnutie svojich obyvateľov.
Bratislava má málo sociálnych zariadení pre
seniorov. Čakacie doby sú neúmerne dlhé.

•

V Bratislave za posledné roky nevzniklo žiadne zariadenie pre seniorov. A to napriek tomu,
že ide o veľmi žiadanú službu. Nakoľko ich je
veľký nedostatok, čo sa odráža aj na veľkom
počte čakateľov, ľudia sú nútení hľadať zariadenia pre seniorov inde. Tak sa stáva, že buď
si sami vyberajú, ale mnohokrát pre vysokú odkázanosť všetky veci vybavujú ich deti, ktoré
sa z dôvodu, aby bolo o ich rodiča postarané
utiekajú k možnosti umiestniť svojho rodiča
mimo Bratislavy v súkromnom zariadení, kde
mnohokrát platia za tieto služby oveľa viac, ako
by mohli v zariadení, ktoré by zriadilo hlavné
mesto.

•

Preto za štyri roky vybudujeme minimálne jed-
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no nové zariadenie a vybudovanie ďalšieho
pripravíme a v zariadení pre seniorov zabezpečíme odľahčovaciu službu.

•

Zriadenie nízko prahového denného centra
pre ľudí bez domova je tiež priorita. V súčasnosti takéto centrá prevádzkujú po celej Bratislave iba 3 mimovládne organizácie, z toho 2 v
mestskej časti Staré Mesto. Mesto však takúto
službu neposkytuje. Každý má právo na hygienu, avšak v prípade ľudí žijúcich na ulici je možnosť výkonu hygieny/sprchy značne obmedzený. V Bratislave túto službu prevádzkujú iba 2
mimovládne organizácie, aj to iba obmedzene
vzhľadom ich na nízku kapacitu (napr. niekde
je kapacita iba 6 ľudí). Je preto žiadúce, aby takéto strediská fungovali, aby sa mohol človek
osprchovať, mohol si vyprať a rovno aj vysušiť
veci a tiež, aby mohol dostať aj nové veci.
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Rodičia na rodičovskej dovolenke budú mať
cestovné bezplatne. Zriadime Bratislavský
sociálny fond, ktorý bude pomáhať rodinám s
deťmi v núdzi a obnovíme príspevok pre mnohodetné rodiny.

•

Každé euro, ktoré mesto dostane od štátu na
školstvo investujem do detí, nie do 30-členného PR tímu Matúša Valla. Zvýšime príspevok ZUŠkám a CVČ, aby podporili zmysluplné
trávenie voľného času detí a mladých ľudí.

Rudolf Kusý 				

•

Každý rok rozdelíme klubom a krúžkom venujúcim sa deťom a mládeži – športovcom sumu
2 milióny eur. A budeme podporovať ponuku
športovania aj inak. Znížime daň z nehnuteľnosti súkromným športoviskám, ktoré pracujú
aj s deťmi a mládežou.

•

Prekryjeme kúpalisko Tehelné pole a vykurovať ho budeme odpadovým teplom zo zimného štadióna a postavíme multifunkčnú halu.
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Jednou z našich priorít je porozumieť ako sa
počasie správa v celom meste a jeho okolí.
K tomu nám pomôže sieť jednoduchých meteo staníc, ktorých máme na tak veľkú oblasť
nedostatok.

•

Spolu s jednoduchými dažďovými záhradami, zelenými strechami, ktoré vybudujeme na
všetkých verejných budovách, kde to bude
možné sa postaráme o využitie a obnovenie
podzemných zásob aj na miestach, kde je už
dnes s vodou problém. Príkladom bolo tento
rok skoré opadnutie mnohých stromov a je v
našom záujme, aby sa to neopakovalo. Dažďové záhrady Bratislavčania čím ďalej, tým
viac, poznajú a v prvom roku sa okrem iného
zameriame na vybudovanie týchto záhrad na
školách a škôlkach formou workshopov, na
ktorých sa naučia ako takúto záhradu navrhnúť
a zrealizovať. Teda
na príklady dobrej
praxe.

•

Veľkým problémom
je dažďová voda z
komunikácií, ktorá
je zväčša zvedená
do kanalizácie. Tá
však nie je na nára-

Rudolf Kusý 				

zové zrážky pripravená. Komplexné riešenia
nám tento problém vyriešia bez rozsiahlych
opravných prác na kanalizácii tak, že využijeme vodu z komunikácií a chodníkov na zavlažovanie alejí, zelene v rekreačných zónach
tak, aby sa darilo aj tým najväčším drevinám.
Pomôže nám k tomu blue green grey systém,
čo je súbor komplexných riešení ako navrhovať a realizovať projekty obytných zón, komunikácií a verejných priestorov tak aby v kanalizácii skončilo minimum dažďovej vody.
•

Výsadba nových stromov v Bratislave musí
pokračovať vyšším tempom a spojiť sa s kvalitnejšou údržbou stromov, najmä v prvých troch
rokoch po výsadbe. Potrebujeme riešiť situáciu
opakujúcu sa po celej Bratislave, kedy sa korene na prvý pohľad zdravých stromov tlačia
na povrch kvôli nedostatku priestoru a vlahy.
Korene následne deformujú svoje okolie.
Použitím
moderných
pôdnych aditív ako je
napr biouhlie zvýšime
vodozádržnú
schopnosť verejnej zelene a
podporíme cirkulárnu
ekonomiku v meste,
nakoľko je v našom zá-
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ujme spracovávať kuchynský odpad nielen v
kompostárňach a bioplynových staniciach, ale
spracovať ho aj do podoby vlastného biouhlia.
•

•

•

V projektoch výsadby zelene nám pôjde
najmä o zlepšovanie biodivezrity. Trávnaté
plochy, ktoré majú na zmenu klímy pramalý
účinok a ešte k tomu si vyžadujú intenzívnu
údržbu a veľké množstvo vody, premeníme,
ako aj vo všetkých našich vodozádržných
projektoch na jedlé porasty, kde si Bratislavčania budú môcť zberať úrodu počas celého
roka. Rozsah a aj skladba rastlín sa pri týchto
projektoch navrhne spolu s občanmi danej lokality.

•

Zvýšenie množstva triedeného odpadu podporíme nielen dotáciami na budovanie kontajnerových stojísk, ale aj znížením ceny prenájmu
mestského pozemku na 1.- eur/m2 a podporou
budovania podzemných kontajnerov.

•

Zelený odpad budeme v spolupráci s mestskými časťami vyvážať do spoločnej kompostárne, ktorú vybudujeme. Budeme presadzovať princípy obehového hospodárstva a
podporíme vznik Centra opätovného použitia.
Vrakunská skládka je odpad, ktorý ohrozuje
našu vodu. Musíme zastaviť šírenie odpadov
podzemnými vodami a našu vodu zachrániť.

V oblasti zdravia pôdy a vody budeme/musíme pravidelne usporadúvať diskusie a prednášky, krátke kurzy tak aby nám v stovkách
malých, no dôležitých projektoch po celom
meste mohla verejnosť podať pracovnú ruku.
Workshopy o založení dažďových záhrad, komunitných záhrad a kompostovaní, to všetko
patrí k zdravému, sebestačnému mestu.
Samostatnou kapitolou je obnova pôvodných
mokradí na špecifických lokalitách povodia
Dunaja a cielené multifunkčné riešenia na
hraniciach mesta a lesov. Všade, kde to bude
možné, sa na svahoch na hranicach mesta
a lesov vybudujú svejly, ktoré budú zabraňovať erózii a využívať prívalové zrážky. Svejly
budú zakomponované do náučných chodníkov okolo mesta a okrem zadržiavania vody
budú slúžiť na rekreáciu, výučbu fungovania
vodného cyklu a tiež pestovanie jedlých rastlín, ktoré budú priamo súčasťou týchto svejlov.
Drobné orechy a ovocie budú nielen spevňovať svahy, ale aj spríjemňovať prechádzku cez
spomenuté náučné chodníky.

Rudolf Kusý 				

•

Volebný program 2022

12

.
0
1
Y
IE
Z
Í
N
R
E
K
Š
EJ
RIE
K
C
I
T
GE
R
E
N
E
Vyššie ceny energií sú realitou s ktorou musíme
počítať. Nakoľko magistrát nedostatočne investoval do úspory energií, jednou z našich priorít musí
byť investícia do výroby energie a do jej úspory.

•

V rámci Plánu obnovy urýchlene pripravíme
projekty na zateplenie a zníženie spotreby
energie mestských budov.

•

Preveríme účinnosť všetkých tepelných zariadení a možnosti úspory tepla bez zníženia tepelnej pohody ľudí.

•

Urýchlene vymeníme verejné osvetlenie
za verejné, inteligentné, šetrné osvetlenie;
vzhľadom na nedostatok vlastných zdrojov a
predpokladanú 50 miliónovú investíciu musíme využiť spolu.

Ako?
•

•

Strechy verejných budov potrebujeme využiť
na osadenie fotovoltanických panelov slúžiacich na výrobu elektrickej energie a pokrytie
časti spotreby budovy.
Biologický odpad nie je záťaž, ale cenná surovina pre mestskú bioplynovú stanicu. Bioplyn
bude v kogeneračnej jednotke spaľovaný, pričom výsledkom bude elektrická energia a teplo

Rudolf Kusý 				
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Napriek bezprecedentne najvyšším príjmom
v histórii Bratislavy plánuje vedenie mesta v zmysle schváleného rozpočtu do konca roka 2022
zvýšiť zadĺženosť mesta na rekordnú úroveň 178
miliónov eur. Teda napriek rastu príjmov hlavného
mesta o zhruba štvrť miliardy eur za 4 roky, plánuje
magistrát hlavného mesta v zmysle schváleného
rozpočtu na rok 2022 zvýšiť zadĺženie mesta o 36
miliónov eur za štyri roky.

nízkou úrovňou rezervného fondu (6,3 mil eur
aktuálne). To znamená nevyhnutnosť refinancovať úvery, ale už za vyšších úrokových sadzieb.
•

Predpokladaná korekcia zo strany Európskej
komisie na Karloveskú radiálu, nakoľko stavba
nie je stále skolaudovaná a termín sa predlžuje
už druhý raz.

Hlavnému mestu výrazným spôsobom vzrástla réžia a mzdové náklady, nakoľko len v posledných
troch rokoch vzrástli náklady na zamestnancov
a pracovníkov na DOVP, resp. DOPČ magistrátu
a nových organizácii o 30 mil. Eur.

•

Aktuálna situácia s Petržalskou električkou,
kedy mesto stavia bez finančného krytia.

•

Vyššie náklady na energie, s ktorými v pôvodných rozpočtoch nebolo uvažované.

Bratislava zriaďuje nové mestské organizácie a firmy bez toho, aby sa znižovali náklady na služby
externých firiem. Napriek deklarovanému šetreniu
na externých firmách je v skutočnosti výška výdavkov na externé služby na úrovni roku 2018, teda sa
nemení a to napriek novým pracovným pozíciam
na magistráte hlavného mesta a novými organizáciami.

•

Vyššia nezamestnanosť na Slovensku,
ktorá povedie k zníženým príjmom mesta.

Riešenie?
•

Magistrát musí začať zmysluplne šetriť.

•

Štandardné šetrenie predpokladajú aj investície, ktorých možnosti sú vzhľadom na finančnú
situáciu mesta obmedzené, napríklad do verejného osvetlenia.

•

Musíme preveriť všetko majetok mesta tak, aby

Čo ohrozuje finančnú stabilitu mesta?
•

Splatnosť úverov v roku 2023 (20 miliónov eur)
a 2024 (viac, než 100 mil. eur) v kombinácii s

Rudolf Kusý 				

Volebný program 2022

14

sme získali/navýšili príjmy z nájmu a žiaden majetok nechátral.
•

Budeme vykonávať pravidelnú inventarizáciu

majetku mesta a jej výsledky budú transparentne zverejňované.
•

Dlh mesta musíme postupne umorovať.
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V Slovenskej republike je v súčasnosti najhoršia dostupnosť bývania od roku 2010. Vysoké
ceny nehnuteľností a rýchlo rastúce úrokové
sadzby pri hypotékach túto situácie ešte zhoršujú. 2/3 mladých ľudí vo veku od 18 do 34
rokov býva s rodičmi. Slováci vynakladajú na
bývanie približne 40% zo svojich príjmov, čo je
jedno z najvyšších čísel v rámci EU. Pri porovnaní počtu bytov na 1000 obyvateľov, na Slovensku chýba v porovnaní s Fínskom 500.000
bytov.

•

Negatívna situácia s dostupnosťou bývania v
celoslovenskom meradle je vo veľkých mestách znásobená. Najhoršia situácia je v Bratislave.

•

Bratislava má najvyššie ceny bytov (aj nájmov)
na Slovensku a pri prepočte s príjmami je práve
Bratislava mestom na Slovensku s najhoršou
dostupnosťou bývania. Demografický vývoj naznačuje, že táto situácia sa bude v budúcnosti
ešte zhoršovať.

Rudolf Kusý 				

•

Prístup k vlastnému bývaniu majú problematický priemerne a dokonca aj nadpriemerne zarábajúci obyvatelia Bratislavy. Ako sa teda môžu
k bývaniu dostať nižšie príjmové profesie, ktoré
sú pre nás všetkých nesmierne dôležité, ako
napr. zdravotné sestry, opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, učiteľky, vychovávateľky, kuchárky a upratovačky v MŠ a ZŠ?

•

Vedenie mesta v tejto situácii obyvateľom Bratislavy nepomáha. Dlhodobo nezvláda splniť
si ani zákonnú povinnosť postaviť náhradné
nájomné byty pre nájomcov žijúcich v reštituovaných domoch. Mesto nepostavilo žiaden
náhradný nájomný byt a namiesto toho ročne
prispieva sumou cca 1,5 mil. eur pre 350 bytov
ako rozdiel medzi regulovaným nájomným a
komerčným nájomným pre majiteľov reštituovaných bytov, ktorí na to majú zákonný nárok.
Pri hodnotení tejto situácie si treba uvedomiť,
že v prípade, ak by vedenie mesta použilo
predmetnú splátku 1,5 mil. eur ročne na splátku úveru v ŠFRB, tak by vedelo postaviť pre
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Bratislavčanov 840 mestských nájomných bytov. (poznámka, výpočet: 840 bytov x 50 m2 x
1500e = 63 mil eur, 63 mil Eur = 100 % nákladov
z toho 60 % ŠFRB , tj 38 mil. eur ročná splátka
úveru s úrokom 1% na 30 rokov je približne 1,5
mil. zvyšných 40 % je možné čerpať ako priamy príspevok z ministerstva dopravy.). Toto sa
však nestalo. Oveľa väčší dôraz sa kladie na
tzv. kvalitnú architektúru (projekt na Terchovskej), ako na riešenie samotného problému a
realizáciu.
Je nesmierne dôležité urobiť v tejto oblasti nápravu s cieľom zlepšenia dostupnosti bývania v Bratislave a nájomné bývanie poňať komplexne a ekonomicky.
Pre zlepšenie dostupnosti bývania pre Bratislavčanov a pre umožnenie bývania pre nízkopríjmové
profesie je potrebné urýchlene vykonať nasledovné kroky:
• Nadviazať spoluprácu s mestskými časťami
ako partnermi pri výstavbe mestských nájomných bytov. Bez partnerskej komunikácie nie
je možné rozvíjať výstavbu nájomných bytov.
Veľa projektov skončilo na papieri s tým, že sa
premrhalo množstvo finančných prostriedkov
mesta len preto, že vedenie mesta nekomunikovalo s mestskou časťou a miestnymi obyvateľmi (byty pri Kríži, bývanie pre seniorov Parková a podobne).
•

Zahájenie výstavby mestských nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB a Min. dopravy. Podmienky financovania zo ŠFRB sú výhodné aj
pre Bratislavčanov, iba súčasné vedenie mesta
to nevidí. Mesto, ako dobrý hospodár by malo

Rudolf Kusý 				

využívať všetky existujúce efektívne nástroje
na výstavbu nájomného bývania a neprenášať
toto bremeno na občanov Bratislavy (formou
napr. zvyšovania dane z nehnuteľností) ani na
budúcich vlastníkov bytov (formou vyššej predajnej ceny bytov).
•

Vstúpiť do rokovania s ministerstvom financií
o odkúpení štátnych nehnuteľností vhodných
na prestavbu na účel bývania. Touto aktivitou
pomôžeme zvýšiť počet potrebných mestských nájomných bytov a zároveň skultivujeme často zanedbané až schátrané objekty v
Bratislave.

Za 4 roky je možné vystavať v Bratislave viac ako
800 mestských bytov.
Kde?
•

Šustekova

•

areál dopravného podniku Jurajov dvor, bývanie
pre zamestnancov

•

rekonštrukcia zanedbaného mestského objektu
na Velehradskej

•

Internát v Záhorskej Bystrici získaný od BSK

•

Objekt Ministerstva vnútra v Dúbravke

•

Pokračovanie v projektoch, ktoré mesto vytipovalo a za 4 roky sú s výnimkou projektu na
Muchovom námestí, ktorý má povolenie, len
v procese štúdie, resp. projektovej dokumentácie.
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