Rozpočet Petržalky na rok 2012
Vážení obyvatelia Petržalky,
v tomto čase Zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Petržalka pripravuje
a schvaľuje rozpočet Petržalky na rok 2012 a výhľadové plány pre roky 2013 a 2014.
Prvý návrh rozpočtu spracoval Úrad Ms. časti a predložil ho starosta.
Poslanci z poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, SF, OK na svojom stretnutí tento
návrh podrobili dôkladnému rozboru a skonštatovali, že je potrebné návrh
pripomienkovať, upraviť a doplniť s tým, že rozpočet bude, aj po navrhnutých zmenách, vyrovnaný.
K práci kolegýň a kolegov nielen z poslaneckého klubu, ale celého zastupiteľstva prispievam týmto:
1. Podprogram 1.4:
Stratégia a riadenie projektov
V tomto podprograme nerobiť úpravu Rozpočtu (zostáva 71.000,00 €) len doplniť do tabuľky „Ciele
a výstupy“ ešte jeden cieľ – Pamätník Svornosti, a to nasledovne:
Cieľ
merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Revitalizácia námestia ***
revitalizovaná plocha (m2)
200
pre Pamätník Svornosti
*** ktorého námestia, sa ešte určí
Rozpočtové zmeny (úpravy) kvôli doplnku nie sú, nakoľko realizácia projektu počíta s ekonomickou
konštrukciou krytia nákladov z nerozpočtových zdrojov.
2. Podprogram 3.4:
Propagácia mestskej časti
V tomto podprograme nerobiť úpravu Rozpočtu (zostávajú hodnoty €
2013 a 2014) len doplniť do tabuľky „Ciele a výstupy“ ešte jeden
cestovného ruchu a návštevnosti mestskej časti, a to nasledovne:
Cieľ
merateľný ukazovateľ
2012
Počet medializovaných tém
11
Pozitívny obraz mestskej
časti vo verejnosti

Medializácia prostredníctvom PN
Programy na podporu turistického
ruchu a návštevnosti mestskej časti
(virtuálna vizualizácia centier Petržalky)

v roku 2012 a výhľad pre roky
cieľ – Programy na podporu
2013
12

2014

mesačne

mesačne

mesačne
mesačne

2

3

1

Rozpočtové zmeny (úpravy) kvôli doplnku, ak by predsa mali byť (štruktúra dvoch plánovaných položiek nie
je v návrhu rozpočtu uvedená) , tak:
 z úspor v plánovaných položkách v Podprograme 3.4, alebo
 z Programu 8 „Územný rozvoj“ (počítam ca. 10.000,00 €/virtuálna vizualizácia)
3. Program 5:
Vzdelávanie
a) doplniť tabuľku „Štruktúra výdavkov“ (pre rok 2012) a
b) naplánovať náklady, takto:
5.9
Podpora programu „Interaktívna tabuľa v materských školách“

20.000,00 €

Poznámka:
táto čiastka postačí pre realizáciu ca. 3 – 4 tabúl (v troch – štyroch MŠ) s tým, že navrhujem
na začiatok jednu tabuľu/MŠ; a v rokoch 2013 a 2014 progresívne navyšovať čiastku tak, aby každá
petržalská MŠ mala aspoň jednu interaktívnu tabuľu (skúsenosti pozrite na MŠ Iľjušinova).
Rozpočtové zmeny (úpravy) kvôli doplnku:
čiastku presunúť z Programu 8. Územný rozvoj, a to
konkrétne z podprogramov:
 8.1:
Urbanistické štúdie a územné plány zón a (alebo)
 8.2:
Kvalitné a včasné stavebné konanie (časť Spoločného stavebného úradu; počítam s tým, že
petržalský stavebný úrad bude posilnený).

Záverečná poznámka:
1) Rezervy, z ktorých by sa dali kryť „nové návrhy“, vidím aj v úpravách (v čiastočných škrtoch) v projekte
„Plaváreň“ a pre projekt „Plaváreň“ pripraviť iné formy financovania,
2) V programe 8 Územný rozvoj „navrhujem šetriť“ z týchto dôvodov:
 „Stop !“ novej bytovej výstavbe v Petržalke a stop petržalským starostiam o ňu (projekty Matador,
Kapitulské pole, Petržalka City,...)
 otvorená otázka Spoločného stavebného úradu (pre Petržalku, Rusovce, Jarovce, Čunovo)
 projekty komunikácii (zašifrované v "Jantárova cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou
ulicou" a „Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou") sú v podstate vecou
mesta.

Vážení Petržalčania, podľa návrhu programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, o rozpočte
Petržalky na rok 2012 sa bude rozhodovať (sa rozhodlo) na zastupiteľstve dňa 13. 12. 2011. Takže,
možno už v tomto čase viete (vieme), ako to s „peniažkami“ pre Petržalku pre rok 2012 dopadlo
a čo sa schválilo.
Rád sa dozviem Váš názor; na kontakte http://www.miloscernak.sk/
Ing. Miloš Černák (poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK)

