Ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta

Formulovaná vízia
Bratislava roku 2030 priamo kontroluje rozhodujúcu časť
svojich príjmov a priamo prosperuje z ekonomickej sily
metropoly. Prerozdeľovanie národných daní z príjmu
zohľadňuje pôvod ekonomickej aktivity, v prospech
ekonomických centier. Daňový mix sa na národnej úrovni
zmenil viac v prospech majetkových, spotrebných
a ekologických daní. Bratislava roku 2030 vykonáva na
území metropolitného regiónu posilnenú samosprávu,
po vzore okolitých metropolitných regiónov. Bratislava vo
vybraných kompetenciách narastie aj do územia dnešných
prímestských obcí. Na území Bratislavy sa posilnia

kompetencie mesta. Obyvatelia Bratislavy roku 2030
si v priamych voľbách volia primátora mesta a zástupcov
do profesionalizovaného mestského zastupiteľstva.
Kompetencie mestských častí sa usporiadali tak, aby
mesto mohlo dynamicky riadiť svoj rozvoj. Mestské
obchodné spoločnosti a organizácie sú spolu s hlavným
mestom významným ekonomickým aktérom na
metropolitnom trhu, využívajú synergie plynúce zo svojej
veľkosti. Mestský holding je dôležitým zamestnávateľom
v regióne a ponúka dôstojnú prácu v hlavnom meste aj
pre technické a robotnícke profesie.

Štruktúra cieľov a opatrení

Špecifický cieľ
Zmena, ktorú chceme dosiahnuť

Merateľný ukazovateľ výsledku  
Premenná, ktorá opisuje žiadanú zmenu stavu

Opatrenie
Aktivita, ktorá vyvoláva zmenu smerom k špecifickému cieľu

Ekonomicky silná Bratislava,
ktorá benefituje z ekonomického
úspechu regiónu

• vývoj bežných príjmov
• absolútny objem príjmov
• pomer bežných príjmov BA voči “general
government revenues” - dôležitosť hl. mesta
• menší podiel medzi daňou z príjmu vybratou
a prijatou (podielové dane) na území mesta
• vyšší podiel príjmov z miestnych daní
• vývoj dlhu mesta
• miera úspešnosti podaných projektov
• % príjmov z externých zdrojov
• PPP projekty - objem investícií

• zmena legislatívy - financovanie samospráv
• podpora podnikateľskej činnosti mestských podnikov
a mesta

Kompetenčné silná Bratislava,
ktorá na svojom funkčnom
mestskom území vykonáva
posilnenú samosprávu

• počet metropolitných funkcií na metropolitnej
úrovni
• počet admin. obcí na ktorých sa vykonáva
“metropolitná” funkcia mesta
• podiel územia BSK, na ktorom sú aplikované
“metropolitné” kompetencie
• počet úrovní správy na území jadrového mesta
• % finančných transferov/ delení daní medzi
mestom a MČ
• počet nových kompetencií mesta

• zmena legislatívy - postavenie hl. mesta
• zmena štatútu hl. mesta
• dosiahnutie politickej dohody/deklarácie mesta a okolitých
obcí

Efektívne a transparentne
hospodáriaci bratislavský holding,
vrátane Bratislavy samotnej

• % výdavkov ktoré prejdú ročne revíziou (50 %)
• % výdavkov na zdieľané služby mest. organizácií
• podiel nákladov mest. spoločností (holdingu)
na administratívnu podporu
• % investičných výdavkov ktoré boli pred
realizáciou zhodnotené procesom
Value-for-money
• % implementovaných zistení z revízií

• prijatie rozpočtových pravidiel
• vytvorenie mestského holdingu
• vytvorenie mestského centra zdieľaných služieb

