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PRIORITY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE NA OBDOBIE 2023 – 2026 

 

Priority budú priebežne počas plynutia predmetného obdobia (rokov) aktualizované. 

 

TOP PRIORITY NA ROK 2023 

- rekonštrukcia a dostavba jedálne ZŠ (rozšírenie kapacít Základnej školy, 

vrátane rekonštrukcie školskej jedálne) – dokončenie projektu, stavebné 

práce, dozor, proj. manažment, vybavenie tried lavicami a stoličkami 

a katedrami a skriňami a interaktívnymi tabuľami,  

- vypracovanie projektových dokumentácií (vrátane stavebných dokumentácií) 

pre rekonštrukcie budov MČ Bratislava-Rusovce s cieľom zníženia 

energetickej náročnosti, aby bolo možné žiadať o nenávratné finančné 

príspevky z EÚ fondov a dotácie. Vypracovávanie projektových dokumentácií 

bude pokračovať aj v ďalších rokoch, 

- výmena zdrojov tepla v budovách (vrátane ZŠ s MŠ) v kombinácii 

s fotovoltikou 

- nevyhnutné rekonštrukcie budov MČ Bratislava-Rusovce, 

- vybudovanie spevnených odstavných plôch pri MŠ a ZŠ, 

- vybudovanie nového vstupu k telocvični ZŠ od Kovácsovej ulice 

 

PRIORITY 

- rekonštrukcia strechy na futbalovom štadióne, 

- odstránenie stĺpov miestneho rozhlasu v spolupráci s Rusekom, 

- výmeny meračov v bytových priestoroch MČ Bratislava-Rusovce, 

- príprava priestorov pre pediatrickú ambulanciu, 

- výmena telefónnej ústredne MÚ, 

- rekonštrukcia (revitalizácia) chodníkov na Balkánskej ulici v spolupráci s hl. 

mestom SR Bratislavou (magistrátom) 

- dobudovanie závlahy na námestí (trojuholník s krížom), 

- aktualizácia územného plánu pamiatkovej zóny, 

 

Oblasť elektronizácie verejných služieb 

- zavedenie elektronickej fakturácie, 

- zavedenie elektronického obehu dokumentov,  

 

Oblasť školstva 

- dosiahnutie aspoň čiastočného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

v areáli ZŠ, MŠ, zámeny pozemkov, 
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Životné prostredie a kvalita bývania 

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

- realizácia zelenej infraštruktúry (výsadba, revitalizácia zelene),  

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

Ruseko, menšie mechanizmy a pod.),  

- vybudovanie vodozádržných opatrení, 

Investičné zámery a projektová činnosť 

- postupná rekonštrukcia budovy Základnej školy (rekonštrukcia priestorov za 

účelom tepelných úspor- zníženie energetickej náročnosti, fotovoltika, 

rekonštrukcia elektrických rozvodov, výmena svietidiel, rekonštrukcia kotolne, 

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

rekonštrukcia náraďovne-skladu za telocvičňou, rekonštrukcia a nadstavba 

prechodovej chodby, rekonštrukcia povrchu starého multifunkčného ihriska 

a pod.),  

- dobudovanie kapacít ZŠ s MŠ – Vývojová (ďalšie kapacity nad rámec 

nadstavby ŠJ 

- príprava a prípadne realizácia cyklotrasy Balkánska ul. – Jarovce (spoločný 

projekt s Jarovcami), pokračovanie cyklotrasy z Gaštanovej aleje na hrádzu (z 

externých zdrojov) a cyklotrasa popri Balkánskej ulici k autobusovému 

otočisku - spojí starú a novú časť obce (ak bude schválený projekt), 

- podpora cyklodopravy vybudovania nabíjacích staníc a bikesharingu 

- postupná rekonštrukcia objektu Materskej školy (rekonštrukcia toaliet, 

zateplenie zvyšnej časti vrátane rekonštrukcie strechy, riešenie vykurovania 

a rekonštrukcia kotolne, vonkajšie terasy-rekonštrukcia, prestrešenie vchodov 

MŠ, rekonštrukcia únikových schodísk-riešenie zatekania, rekonštrukcia 

suterénu MŠ – havarijný stav, parkovacie miesta, bezbariérový vstup, 

rekonštrukcia zborovne a vyriešenie šatní pre zamestnancov, odstránenie 

nefunkčného výťahu a prebudovanie na práčovňu, revitalizácia dvoch 

pieskovísk – sedenie a tienenie, vybudovanie dopravného ihriska pri MŠ, 

a pod.), prípadne nadstavba MŠ,  

- rozšírenie kapacity kultúrnej sály mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

skvalitnenie priestorov prislúchajúcich k sále, zníženie energetickej náročnosti 

celej budovy, 

- výmena dosluhujúcej počítačovej a inej techniky, 

- rekonštrukcia nebytových priestorov vrátanie zníženia energetickej náročnosti 

vo vlastníctve mestskej časti, určených na prenájom (vrátane zabezpečenia 

ich bezbariérovosti), najmä administratívna budova Balkánska 102 (sídlo 

pošty) a bývalé fitness centrum (vybudovanie kultúrno-komunitného centra), 

rekonštrukcie rozvodní budov 

- rekonštrukcia budovy sídla kresťanskej ligy (vybudovanie denného centra pre 

seniorov a zdravotne znevýhodnených) 

- rekonštrukcia pamiatkovo chránenej budovy Domu Záhradkárov 

- energetická certifikácia budov MČ 

- vybudovanie cyklistickej dráhy – tzv. Pump track,   
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- rekonštrukcie komunikácií a verejných priestranstiev - menšie rekonštrukcie, 

rekonštrukcia Hájovej ulice-chodníkov, rekonštrukcia ulice Pohraničníkov-II. 

etapa, rekonštrukcia Lesníckej ulice, vybudovanie odbočenia z Balkánskej na 

Gaštanovú alej, rekonštrukcia- výstavba ulice za Gerulatou a aj príslušných 

chodníkov v okolí,  

- vybudovanie parkovacieho domu a integrovaného parkoviska v prestupovom 

uzle pri železničnej stanici 

- rekonštrukcia prečerpávacej stanice Laténska ulica a okolitých povrchov 

v spolupráci s BVS a obyvateľmi  

- výstavba verejného osvetlenia – pokračovanie Colníckej ulice smerom 

k Hájovej a na Irkutskej ulici, 

- rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice – garáží (externé 

zdroje),  

- dobudovanie kamerového systému v mestskej časti, 

- dobudovanie dopravného značenia (vrátane parkovacích miest pre 

imobilných) a zavedenie parkovacej politiky,  

- dopĺňanie vybavenia detských ihrísk, prípadne budovanie nových, 

- výstavba novej športovej haly 

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

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

stredisku, vybudovanie nového spádového zdravotného strediska  

- v prípade potreby a možnosti budovanie nájomných bytov. 


