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PRIORITY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE NA OBDOBIE 2020 – 2022 

 

TOP PRIORITY NA ROK 2020 

- rozšírenie kapacít Základnej školy, vrátane rekonštrukcie školskej jedálne, 

- revitalizácia obratiska autobusov, 

- revitalizácia zelene (Starorímska ul., Irkutská ul., Kovácsova ul. -  ostrovčeky, 

šošovkovité námestie pri Balkánskej ul.) a doplnenie mobiliáru,  

- vybudovanie skateparku,  

- príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie nových, chýbajúcich 

chodníkov - pozdĺž Irkutskej ul. a cez parčík na Irkutskej ulici, chýbajúci 

chodník ku zastávke Kovácsová na Balkánskej ul. po ľavej strane v smere do 

Jaroviec 

- vypracovanie stratégie odpadového hospodárstva mestskej časti (strategický 

dokument).  

 

PRIORITY 

Rozvoj mestskej časti, územné plánovanie 

- aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej 

časti, 

- aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb, 

- zmena a doplnenie územného plánu Pamiatkovej zóny z dôvodu rozšírenia 

kapacít ZŠ s MŠ a rekonštrukcie budovy na Gerulatskej ulici č. 101/19 (bývalé 

fitness centrum), 

- zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce a spolupráce s partnerskými mestami, 

- zapojenie sa do programu MAS (miestne akčné skupiny), ktoré sú verejno-

súkromným partnerstvom s cieľom rozvoja územia, ktoré je podporované 

z fondov Európskej únie, 

- dôsledné dodržiavanie regulatívov uvedených v územných plánoch, 

 

Záchrana kultúrneho dedičstva 

- spolupráca v procese zápisu národnej kultúrnej pamiatky, rímskeho 

vojenského tábora Gerulata, na zoznam Svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO (spolu s PÚ SR, MK SR a MZV SR), 

- preskúmanie a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky, rímskej stavby 

„Dom s hypocaustom“ (dom s podlahovým vykurovaním), ktorá je vo 

vlastníctve mestskej časti,   

- spolupráca pri rekonštrukcii Rusovského kaštieľa s parkom (v rámci 

možností), 
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Oblasť elektronizácie verejných služieb 

- zavedenie elektronickej fakturácie, 

- zavedenie elektronického obehu dokumentov,  

 

Oblasť školstva 

- spolupráca pri riešení rozporu medzi zvyšovaním počtu obyvateľov 

a nepostačujúcou kapacitou ZŠ a MŠ (spolu s MŠVVŠ SR, MF SR, hlavným 

mestom SR Bratislava a inými orgánmi),  

- dosiahnutie aspoň čiastočného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

v areáli ZŠ, 

- vypracovanie a schválenie novej Koncepcie rozvoja školských zariadení na 

území mestskej časti (strategický dokument), 

- spracovanie Koncepcie práce s mládežou (strategický dokument), 

 

Životné prostredie a kvalita bývania 

- udržanie prevádzky zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

- realizácia zelenej infraštruktúry (výsadba, kvitnúce lúky, revitalizácia námestia 

pri fontáne), 

- likvidácia nepovolených (tzv. čiernych) skládok odpadu v k. ú. Rusovce, 

v spolupráci s Environmentálnym fondom SR, 

- obnova technického vybavenia m. p. Ruseko (napr.  vozový park m. p. 

Ruseko, menšie mechanizmy, drvička a pod.), 

- vybudovanie vodozádržných opatrení, 

 

Investičné zámery a projektová činnosť 

- postupná rekonštrukcia budovy Základnej školy (napr. rekonštrukcia priestorov 

za účelom vybudovania odborných učební, rekonštrukcia elektrických 

rozvodov, vyriešenie kúrenia v telocvični a dielni, oprava strechy na telocvični 

a pod.), 

- realizácia projektu Castellum, t. j. revitalizácia územia pri zdravotnom 

stredisku,  

- realizácia cyklotrasy Balkánska ul. – Jarovce (spoločný projekt s Jarovcami), 

pokračovanie Gaštanovej aleje na hrádzu (z externých zdrojov), Cyklotrasa 

popri Balkánskej ulici k autobusovému obratisku - spojí starú a novú časť 

obce, 

- postupná rekonštrukcia objektu Materskej školy (napr. rekonštrukcia toaliet, 

zateplenie, vonkajšia terasa, parkovacie miesta, bezbariérový vstup a pod.), 

- rozšírenie kapacity kultúrnej sály mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

skvalitnenie priestorov prislúchajúcich k sále,  

- modernizácia budovy miestneho úradu (bezbariérový prístup, klimatizácia 

a pod.), 
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- rekonštrukcia nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti, určených 

na prenájom (vrátane zabezpečenia ich bezbariérovosti), najmä fitness 

centrum – v súlade so schváleným účelom jeho využitia,  

- rekonštrukcie komunikácií a verejných priestranstiev (osvetlenie Irkutská, 

vybudovanie nových, chýbajúcich chodníkov - pozdĺž Irkutskej ul. a cez parčík 

na Irkutskej ulici, chýbajúci chodník ku zastávke Kovácsová na Balkánskej ul. 

po ľavej strane v smere do Jaroviec, oprava miestnych komunikácií a 

chodníkov (napr. Pohraničníkov, Irkutská smer jazero, atď.),  

- rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice – garáží (externé 

zdroje), 

- dobudovanie kamerového systému v mestskej časti, 

- spracovanie dopravnej štúdie, 

- dobudovanie dopravného značenia (vrátane parkovacích miest pre 

imobilných) a zavedenie parkovacej politiky, 

- vybudovanie multifunkčného ihriska, 

- vybudovanie oplotenia futbalového ihriska, 

- dopĺňanie vybavenia detských ihrísk, prípadne budovanie nových. 

- dopĺňanie mestského mobiliáru (lavičky, koše a pod.), 

- v prípade potreby budovanie nájomných bytov. 

 

 


