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Kategória dát
Hrubá kategória dát

Subkategória dát
Subkategória dát

Doprava

Majiteľ dát/zverejňovateľ
Kto je majiteľom, resp.
zverejňovateľom dát (ak nie
je jasné vlastníctvo dát)

Popis dát
Stručný popis dát, aby bolo možné dáta odlišovať od ostatných dát

Formát dát
Formát, štruktúra:
štrutkúrované (csv, xlsx),
semi-štruktúrované,
neštruktúrované (pdf, jpeg...)

Zoznam komunikácií na území Hlavného
mesta SR Bratislavy

M

Zoznam ulíc spolu s ich triedou.

neštruktúrované (pdf)

Zoznam komunikácií, na ktorých hlavné mesto
zabezpečuje výkon cestného správneho
orgánu

M

Zoznam komunikácií, na ktorých hlavné mesto zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu Bratislava-Staré Mesto

text

M

V súčasnom období je v Bratislave 135 križovatiek riadených cestnou svetelnou signalizáciou. V
Bratislave bola prvá cestná svetelná signalizácia zriadená na križovatke Kamenné námestie v
roku 1953.

text

Návrh opráv miestnych komunikácií a
prejazdných úsekov ciest na území Hlavného
mesta SR Bratislava v súvislosti s
predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ v roku
2016
Koordinačný plán rozkopávok na
komunikáciách v hlavnom meste SR
Bratislava pre rok 2017

M

Zoznam komunikácií spolu s plochou, dĺžkou úseku a počtom prejazdných pruhov. Medzi
opravovanými úsekmi bola aj Klobučnícka ulica (oprava dlažby) a Uršulínska ulica (oprava
dlažby).

neštruktúrované (pdf)

M

Plán rozkopávok na komunikáciách mesta. Informácie o investorovi, názov stavby, obdobie
výkonu, druh činnosti a pod.

neštruktúrované (pdf)

Rozkopávky a uzávierky

M

Aktuálne informácie o rozkopávkach a uzávierkach.

text

Sadzobník správnych poplatkov týkajúcich sa
ciest mesta

M

Sadzobník správnych poplatkov týkajúcich sa: Povolenie na zvláštne užívanie miestnych
komunikácií I. alebo II. triedy – prenosné reklamné zariadenia na chodníkoch pred prevádzkou
žiadateľa, – propagačno – komerčné podujatia .. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky
miestnych komunikácií I. a II. triedy a pod.

Úpravy cestnej premávky, určenie
dopravného značenia

M

Parkovacie automaty v Starom meste

Oprava parkovacích boxov

Automatizovaný systém riadenia mestskej
cestnej dopravy

Tagy
Akékoľvek tagy, ktoré
dávajú zmysel v súvislosti
s daným data setom.

semafóry

Časové obdobie
Odkedy sú dané dáta
zbierané, v akých
intervaloch

N/A

Sampling
Statické, semi-dynamické,
dynamické dáta

Sprístupnenie dát
Prístupné, sprístupniteľné,
neprístupné, nesprístupniteľné,
neznáme

Poplatok
S poplatkom,
zadarmo

Typ použitia dát
Link
Aký je rozsah danej licencie? HTTP (orig. dokumenty/
datasety)

Alternatívny link
Webstránka, kde sú
umiestnené dokumenty.
(príp. word)

Dokumentácia
Link na dokumentáciu k dátam,
ak nejaký je.

01/02/2017 dynamic

prístupné

Zadarmo

http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/zoznam- NIE
nline_ActionScripts/File.as komunikacii/dhx?id_org=700000&id_do 75911/p1=11050290
kumenty=11053087

30/11/2005 static

prístupné

Zadarmo

zoznam komunikácií na
území hlavného mesta SR
Bratislavy má len informatívny
charakter
a nie je použiteľný pre
právne úkony
neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/zo
znam-komunikacii-naktorych-hlavne-mestozabezpecuje-vykoncestneho-spravnehoorganu/d-71412#SM

NIE

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/au
tomatizovany-systemriadenia-mestskej-cestnejdopravy/d-11016580

NIE

12/02/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/Vi http://www.bratislava.sk/op http://www.bratislava.sk/VismoO Medzi opravovanými úsekmi bola aj Klobučnícka ulica
smoOnline_ActionScripts/F rava-ciest/dsnline_ActionScripts/File.ashx?id_ (oprava dlažby) a Uršulínska ulica (oprava dlažby) - viď 23 a
ile.ashx?id_org=700000&i 11007115/p1=11078898 org=700000&id_dokumenty=11 24.
d_dokumenty=11050303
050279

01/01/2017 static

http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/rozkopa NIE
nline_ActionScripts/File.as vky-a-uzavierky/dhx?id_org=700000&id_do 11035891/p1=11050279
kumenty=11053093
http://bratislava.sk/rozkopa
NIE
vky-a-uzavierky/ds11007114/archiv=0&p1=1
1049958

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

neštruktúrované (pdf)

01/01/2017 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/cennik- NIE
nline_ActionScripts/File.as poplatkov/dhx?id_org=700000&id_do 918/p1=11050288
kumenty=11052939

Zápisnice operatívnych komisií o úpravách cestnej premávky, o určení dopravného značenia v
meste.

neštruktúrované (pdf)

10/02/2017 dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/doprav
nline_ActionScripts/File.as ne-znacenia/dhx?id_org=700000&id_do 11025443/p1=11050289
kumenty=11053156

MČ

Mapa parkovacích automatov. V zóne BPS Park v Starom Meste je v prevádzke 54 parkovacích
automatov. Tarifný systém umožňuje vodičom zaplatiť parkovné aj na kratší čas ako doterajších
60 minút. Základné parkovné parkovacia spoločnosť stanovila na 30 minút za 0,50 eura.

mapa

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

https://www.google.com/m http://www.staremesto.sk/s NIE
aps/d/viewer?mid=1h8rerT k/content/parkovacieAJyTO3a4wMx7deKA61Z automaty/section:citizen
n0&ll=48.1458804615381
06%2C17.1134055&z=15

M

V 2013 opravoval Magistrát na námestí SNP parkovacie boxy (obnova vodorovného značenia) +
osadil značky s informáciou pre domácich i mimobratislavských vodičov, aby sa tieto miesta
nechali v sobotu prázdne (inak odtiahnuté).

text

26/09/2013 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/nanamesti-snp-budu-vsobotu-obnovovatparkovacie-boxy-cez-dentu-nebude-mozneparkovat/d-11038683

NIE

07/02/2017 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/s
k/content/nahlasenevytlky/section:citizen

NIE

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/s
k/content/opravenevytlky/section:citizen

NIE

N/A

N/A

semi-dynamic

http://bratislava.sk/dopravneznacenia/d11025443/p1=11050289

Poznámka
Rôzne

Zoznam je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

Kamenné námestie

Neplánujú sa rozkopávky v skúmanej oblasti.

Od 7.11.2016 do 20.11.2016 bola na Námestí SNP
uzávierka z dôvodu vybudovania dočasnej zastávky pre
električkovú dráhu - Námestie SNP (oproti Starej tržnici v
smere na Šafárikovo námestie) - nástupný ostrovček z
betónových cestných panelov 3 000 x 2 000 x 150 mm.

Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a
dopravných zariadení - zápisnica č. 03 - 17.01.2017 na str.
16 - Námestie SNP.

Námestie SNP

Nahlásené výtlky v Starom meste

cesty

MČ

Nahlásené výtlky - ulica, dátum podnetu, zdroj náhlásenia

text

Opravené výtlky v Starom meste

cesty

MČ

Opravené výtlky - ulica, realizácia odstránenia výtlkov, počet opravených výtlkov

text

Čistenie cestných komunikácií

cesty

MČ

Čistenie 2 x týždenne Zóna: Zóna: 29.augusta - Kollárovo nám. - Hodžovo nám. - Palisády Zámocká - Nám.SNP - Palackého - nábrežie --- po rozkliknutí bez Námestia SNP

text

15/08/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s http://zmluvy.egov.sk/data/Media Po rozkliknutí bez Námestia SNP.
ata/MediaLibrary/34/3455 k/content/cistenieLibrary/154/154487/SM_Z_2016
1/Cistenie2xtyzdenne.pdf cestnych_511_A_I_I_Technicke_sluzby_
komunikacii/section:citizen ZoPS_Zml_445_Zverejnen%C3
%A1.pdf
http://www.dpb.sk/prehttp://www.mhd.sk/
cestujucich/cestovneporiadky/
http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/denne- NIE
nline_ActionScripts/File.as linky-mhd/dhx?id_org=700000&id_do http://bratislava.sk/denne77243/p1=11050218
http://bratislava.sk/VismoO
NIE
nline_ActionScripts/File.as linky-mhd/dhx?id_org=700000&id_do http://bratislava.sk/denne77243/p1=11050218
http://bratislava.sk/VismoO
NIE

Cestovné poriadky

N/A

DPB

Cestovné poriadky pre električky, trolejbusy, autobusy, regionálne autobusy a nočné linky.

web

01/01/2017 dynamic

prístupné

Zadarmo

Copyright © mhd.sk,
občianske združenie, 2017

Schéma autobusových liniek MHD - denné
linky

autobusy

M

Aktuálne schémy denného linkového vedenia autobusovej dopravy.

schéma (png)

01/02/2017 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Schéma trolejbusových liniek MHD - denné
linky

trolejbusy

M

Aktuálne schémy denného linkového vedenia trolejbusovej dopravy.

schéma (png)

07/07/2016 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Schéma električkových liniek MHD - denné
linky

električky

M

Aktuálne schémy denného linkového vedenia električkovej dopravy.

schéma (png)

19/10/2016 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

M

Aktuálne schémy linkového vedenia autobusovej a trolejbusovej dopravy v nočných hodinách.

schéma (png)

02/08/2011 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

M

Do konca marca 2017 sa umožní na najfrekventovanejších miestach na 15-tich vybraných
automatoch na cestovné lístky platbu bezkontaktnou platobnou kartou - aj na zastávke
Cintorínska.
Od 07.12.2016 funguje na Námestí SNP pred Starou tržnicou dočasná zastávka, kým dôjde k
vybudovaniu trvalej zastávky v priestore pod Manderlákom, ktoré je naplánované na jar 2017
(náklady na vybudovanie 20.000 EUR, vrátane osadenia zábradlia a dopravného značenia,
bezbariérové). -linky električiek č. 1 a 8 v smere jazdy z Hlavnej stanice do Petržalky a tiež z
Ružinova na Nám. Ľ. Štúra

text

06/03/2017 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

text

06/12/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

16/08/2016 static

prístupné

Zadarmo

prístupné

Zadarmo

Schéma liniek MHD - nočné linky
Automaty na cestovné lístky

N/A

Automaty na cestovné lístky umožňujúce
platbu bezkontaktnou platobnou kartou
Informácie k dočasnej zastávke na Námestí
SNP

električky

M

Zastávka pod Manderlákom

električky

M

Predpokladaná doba realizácie je jar 2017. Trvalá zastávka pod Manderlákom bude mať 34 m a text
ide o zastávku Viedenského typu, ako je zastávka Blumentál (zastávka pri Blumentálskom
kostole) na Floriánskom námestí. Dve dočasné zastávky – na Námestí SNP pred Starou Tržnicou
a priamo oproti súčasnej zastávke električky na Kamennom námestí- budú zrušené.

Stav dopravy - waze mapa

premávka, zápchy

waze

vyhľádavanie podľa adries

interaktívna mapa

N/A

N/A

N/A

dynamic

nline_ActionScripts/File.as linky-mhd/dhx?id_org=700000&id_do
77243/p1=11050218
http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/nocneNIE
nline_ActionScripts/File.as linky-mhd/dhx?id_org=700000&id_do
80142/p1=11050219
N/A
N/A
N/A

Vzťah k projektu
Vzťah ku
Kamennému nám.
alebo Nám. SNP

N/A

Námestie SNP

N/A

http://www.bratislava.sk/pl
atba-kartou-uz-aj-vautomatoch-na-cestovnelistky/d-11053305
http://www.bratislava.sk/ot
vorenie-novej-docasnejzastavky-na-namesti-snp/d11052663

NIE

Zastávka Cintorínska

NIE

Námestie SNP

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bratislava.sk/vbratislave-pribudne-novaelektrickova-zastavka/d11051698/p1=11049947

NIE

Námestie SNP

neznáme

https://www.waze.com/sk/li
vemap

NIE

"Po zadaní adresy používateľ len šoféruje so spustenou
aplikáciou na svojom telefóne, čím pasívne prispieva dátami
o premávke, no môže tiež zintenzívniť svoju aktivitu
zdieľaním hlásení z ciest o nehodách, policajných hliadkach
a iných nebezpečenstvách, čím ostatných používateľov
varuje pred tým, čo ich čaká. Okrem miestných komunít
používateľov je tiež Waze domovom pre aktívnu komunitu
editorov máp, ktorí vo svojich oblastiach takmer okamžite
aktualizujú svoje okolie."

PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI - Časť:
Ročný projekt organizácie MHD v Bratislave
na rok 2016

M

Výsledky celoštátneho sčítania dopravy SR v premávka
roku 2015 - Bratislava

Slovenská správa ciest,
Výskumný ústav dopravný,
Centrum dopravního výzkumu

Parkovanie - prieskum

M, Centrum dopravního
výzkumu

Garáž Uršulínska (PHC Garáže s.r.o.)

Mapa parkovísk v centre Bratislavy

neštruktúrované (pdf)

01/11/2015 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

https://zastupitelstvo.bratis
lava.sk/data/att/5997.pdf

NIE

mapa (pdf)

07/07/1905 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.ssc.sk/files/doc
uments/dopravneinzinierstvo/csd_2015/ba/s
citanie_bratislava_2015.p
df

Použité podkladové dáta: ©
Model cestnej siete, Slovenská
správa ciest,Cestná databanka
01.07.2015, © Administratívne
členenie, Central European Data
Agency,a.s., © Budovy, vodstvo,
železnice,Open Street Map
contributors

Parkovanie - počet miest, nelegálne parkovanie v noci, potreba častého dohľadu, potreba
inteligentného parkovania, + garáž Uršulínska info, a pod. - PRÍLOHA ÚZEMNÉHO GENERELU
DOPRAVY HL. M. SR BRATISLAVY, Príloha 3.3.4.3.b - Statická doprava

neštruktúrované (pdf)

01/01/2015 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/ug
d/UGD%20BA/Priloha%20
3.3.4.3.b.pdf

NIE

Str. 11, 12, 19 -- Klobučnícka na str. 12, Uršulínska na str.
14 atď.

M, PHC Garáže s.r.o.

Prevádzkový poriadok, Špecifikácia udržiavacích prác k zmluve o poskytovaní služieb
medzi zmluvnými stranami, ceny a pod.

neštruktúrované (pdf)

27/01/2014 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

NIE

Uršulínska

BPS.sk

Parkovanie, semafóry a pod.

mapa

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/re
gister/VismoOnline_Action
Scripts/File.ashx?id_org=7
00026&id_dokumenty=29
036
http://www.bps.sk/mapa/
http://www.bps.sk/

PZ SR, iMHD.sk, M

Vyhodnotenie experimentu - porovnanie dopravnej situácie spracované magistrátom

text

26/04/2012 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

NIE

Vyhodnotenie dotazníka "Spokojnosť
cestujúcich s Pilotným projektom nočnej
dopravy v Bratislave"

M, mhd.sk

Závery: napr. zaviesť linku cez Námestie SNP - neuskutočnili.

text

01/08/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

https://imhd.sk/ba/doc/sk/1
0728/Policia-predcasneukoncila-testovanie-vkrizovatke-Kamenne-nampo-rokovani-s-mestom-sa-vhttp://www.bratislava.sk/Vi

Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej
dopravy pre rok 2017

M

Schválený MZ. Návrh zmien pre územný plán v oblasti cyklodopravy, Mapa hlavných cyklotrás
text (pdf), mapa
Bratislavy (ÚGD) a pod. -- 2015
http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_14_09_25/58_Zasady_rozvoja_cyklistickej_a_pesej_dop
ravy.pdf

08/12/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Nosný systém MHD – prevádzkový úsek JD –
ŠN v Bratislave : Hluková štúdia

M

Štúrova - Dopravné zaťaženie existujúcej cestnej siete v roku 2008 a 2018 (str. 8), hladina hluku
(str. 18)

text (pdf)

01/07/2005 static

prístupné

Zadarmo

cyklokoalícia, M

Akými miestami jazdia? - Námestie SNP, Kamenné nám. (40 %)

text (pdf)

01/01/2011 static

prístupné

Kvalita vzduchu - emisie

SHMÚ, Národný emisný
informačný systém (NEIS)

Inventarizácia emisií stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia SR:
štruktúrované (csv, xls)
spracovanie údajov z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia. Správa sa podáva
za skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), oxid uhličitý z biomasy (CO2 biomasa), metán (CH4), oxid
dusný (N2O), fluórované plyny (PFCs, HFCs a SF6) a za znečisťujúce látky: oxidy dusíka (NOx),
prchavé organické látky s výnimkou metánu (NMVOC), oxidy síry (SOX), amoniaku (NH3), oxidu
uhoľnatého (CO) a tuhých častíc (PM10, PM2,5)

Znečistenie ovzdušia Bratislavy v rokoch 19652005

SHMÚ

Podrobnosti o Kamennom námestí (1992-2005) - úroveň SO2, NOX, koncentrácia TSP a pod.

Kvalita vody

BVS

Kvalita vody - Bratislava, Staré Mesto, Cintorínska 16, Nemocnica Svätého Michala, a.s., prízemie neštruktúrované (pdf)
recepcia

územný plán zóny Dunajská - Zeleň

M

Zeleň na námestí SNP

M

Mapa zelene (Námestie SNP). Závery z vyšetrenia zdravotného stavu 19 stromov nachádzajúcich neštruktúrované (pdf), mapa
sa na Námestí SNP. Vzhľadom na kritický stav 4 stromov v správe mestskej organizácie Marianum
(3 sofory japonské a 1 breza previsnutá) arborista odporučil ich nahradenie novými a revitalizáciu
zelene v danej lokalite.

Orezávanie stromov

MČ

Harmonogram orezávania stromov v Starom meste

text

MČ

Dátum a miesto pristavenia

text

N/A

N/A

N/A

Údržba zelene - základné informácie

M

Zakládné informácie o tom, kto zabezpečuje starostlivosť o zeleň v meste.

Výsadba zelene 2015
Zberné miesta odpadu

Testovanie svetelnej signalizácie Kamenné
námestie

Veľký prieskum - Mestská cyklistika v
Bratislave 2011

Životné prostredie a
vizuálny smog

semafóry

cyklistika

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných
kontajnerov - 1. polrok 2017

semi-dynamic

N/A

text

mapa (jpeg)

N/A

Kamenné námestie

Námestie SNP

https://zastupitelstvo.bratis
lava.sk/data/att/12846.pdf

NIE

Štúrova 13,15,35; Kamenné námestie - tri trasy (R16
Ružinovská radiála, R17 Prievozská radiála, R18 Petržalská
radiála) na str. 35, Námestie SNP - okruh "O1" str. 34

Kamenné námestie,
Námestie SNP

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=4014069

NIE

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

NIE

prístupné

poplatok

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.cyklokoalicia.sk/
wpcontent/uploads/2011/03/
prezentacia-velky-prieskum2011.pdf
http://www.air.sk/neiscu/m
ain.php

17/09/2007 static

prístupné

Zadarmo

cit. Střelcová, K., Škvarenina, http://cbks.cz/SbornikPola
J. & Blaženec, M. (eds.):
na07/pdf/Zavodsky.pdf
“BIOCLIMATOLOGY AND
NATURAL HAZARDS”
International Scientific
Conference, Poľana nad
Detvou, Slovakia, September
17 - 20, 2007, ISBN 978-80228-17-60-8

13/12/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

07/10/2005 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

17/02/2017 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/s
k/content/orezavaniestromov/section:citizen
http://www.staremesto.sk/s
k/content/i-polrok2017/section:citizen
N/A
N/A

dynamic

semi-dynamic

01/01/2017 static

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

N/A

N/A

N/A

text

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

M

Výsadba zelene v BA v 2015 (aj na Štúrovej - vysadenie nízkeho živého plota, 168 kusov dráčov text
červenolistých, 20 kusov trvaliek a 50 cibuľovín)

19/11/2015 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

M

Zoznam zberných miest odpadu.

neštruktúrované (pdf)

02/01/2015 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Reklamy/bilboardy na Kamennom námestí

DenníkN

Zoznam reklamných plôch na Kamennom námestí (63).

text, mapa (png)

22/11/2016 static

prístupné

Zadarmo /predplatné

Odstraňovanie graffiti

M

Mesto začalo na jar 2016 vo svojej réžii odstraňovať graffiti z budov základných umeleckých škôl text
a centier voľného času, rovnako ako z budov v historickom centre mesta napr. aj na Klobučníckej
ulici.(aj trojnožiek v októbri http://bit.ly/2liLRRW).

03/03/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO

Profil obstarávateľa - Hlavné mesto SR Bratislava; Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (viď
Alternatívny link)

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

Verejné obstarávanie - MČ Bratislava-Staré
mesto
Verejné obchodné súťaže - MČ BratislavaStaré mesto
Zadávanie zákaziek prostredníctvom
prieskumu trhu - archív
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na
roky 2017-2019

MČ

Zverejnenie, predmet, cena a pod.

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

MČ

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

M

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, Oznámenie o výsledkoch VOS, Zápis z konania
obchodnej verejnej súťaže a pod.
Archív zákaziek o verejnom obstarávaní s nízkou hodnotou (postup podľa §9 ods. 9).

text

11/07/2013 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

M

Rozpočet

pdf

21/12/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?); © 2015
ÚVO – Úrad pre verejné
obstarávanie. Všetky práva
vyhradené.
neznáme (zákonný default verejná doména?)
neznáme (zákonný default verejná doména?)
neznáme (zákonný default verejná doména?)
neznáme (zákonný default verejná doména?)

N/A

NIE

Námestie SNP - str. 10 a 23.

prístupné

N/A

Kamenné námestie,
Námestie SNP

NIE

N/A

Kontajnery a smetné koše

Verejné služby

Činnosti závažne ovplyvňujúce prevádzku MHD v roku 2016, prevádzkové režimy MHD v roku
2016, zmeny v organizácii, Výhľad km na rok 2017 a na rok 2018 a pod.

smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11015598

NIE

NIE

http://www.bvsas.sk/topdf/
kvalita-pitnejvody.pdf?forward=tmp_pdf
http://bratislava.sk/VismoO
nline_ActionScripts/File.as
hx?id_org=700000&id_do
kumenty=4014413

http://www.bvsas.sk/sk/o- NIE
vode/voda-akonapoj/?odberneMiesto=St
http://bratislava.sk/preroko NIE
vanie-dokumentacieuzemny-plan-zonydunajska-zmeny-a-doplnky2005/d-75209
http://www.bratislava.sk/Vi http://www.bratislava.sk/vis NIE
smoOnline_ActionScripts/F mo/dokumenty2.asp?id_or
ile.ashx?id_org=700000&i g=700000&id=11053188
d_dokumenty=11053189

http://www.bratislava.sk/ud
rzba-zelene/d11022376/p1=11050307
http://www.bratislava.sk/v-

Najbližšie odberné miesto.

Mesto má zeleň vo svojej starostlivosti prostredníctvom
príspevkovej organizácie PAMING.

Námestie SNP

N/A

N/A

http://zmluvy.egov.sk/data/Media
Library/154/154487/SM_Z_2016
_511_A_I_I_Technicke_sluzby_
ZoPS_Zml_445_Zverejnen%C3
%A1.pdf
NIE

N/A

NIE
NIE

meste-pribudne-takmer180-stromov/d-11049784
http://www.bratislava.sk/Vi http://www.bratislava.sk/zb
smoOnline_ActionScripts/F erne-miesta-odpadu/dile.ashx?id_org=700000&i 79732/p1=198101
d_dokumenty=11046139
https://dennikn.sk/613802/
bratislavske-bilbordyzmapovali-peso-aj-tak-akoto-robia-auta-googlehttp://www.bratislava.sk/ne
srovnal-graffiti-v-mesteriesime-systemovo/d11050424
http://bit.ly/2n39ATK
http://bit.ly/2mPPThk

http://www.staremesto.sk/s
k/content/verejnehttp://www.staremesto.sk/s
k/content/verejneobchodnehttp://www.bratislava.sk/re
gister/vismo/dokumenty2.a
sp?id_org=700026&id=21
http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11052787

Kamenné námestie

NIE

Zber batérií a akumulátorov - TESCO STORES, Kamenné
námestie, str. 3

NIE

NIE

Kamenné námestie

Klobučnícka ulica.

NIE

NIE
NIE
NIE
http://www.bratislava.sk/ro NIE
zpocet-hlavneho-mesta-srbratislavy-na-roky-20172019/d11052784/p1=11050320

Kamenné námestie str. 22, Námestie SNP str. 22, 111, 121

Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníka SNP

M

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017-2019 str. 111 a 121 -- 3 240 EUR

pdf

21/12/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré
Mesto na rok 2017

MČ

Rozpočet

pdf

Dotácie poskytnuté MČ Bratislava-Staré
mesto

MČ

Schválené dotácie a pod.

text

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

Vodovody (Územné plánovanie - Dunajská)

MČ

územný plán zóny Dunajská - vodovody (7_Vykres_voda)

výkres/mapa - ZIP, 140 MB

neznáme (zákonný default verejná doména?)

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

Kanalizácia (Územné plánovanie - Dunajská)

MČ

územný plán zóny Dunajská - kanalizácia (8_Vykres_kanalizácia)

neznáme (zákonný default verejná doména?)

výkres/mapa - ZIP, 140 MB

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/35/3502 k/content/uzemne9/UPN-ZDunajska.zip
planovanie/section:citizen

Kamenné námestie

Elektrické káble (Územné plánovanie Dunajská)

MČ

územný plán zóny Dunajská - káble (9_Vykres_elektro)

výkres/mapa - ZIP, 140 MB

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/35/3502 k/content/uzemne9/UPN-ZDunajska.zip
planovanie/section:citizen

Kamenné námestie

Plyn (Územné plánovanie - Dunajská)

MČ

územný plán zóny Dunajská - plynovody (10_Vykres_plyn)

výkres/mapa - ZIP, 140 MB

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/35/3502 k/content/uzemne9/UPN-ZDunajska.zip
planovanie/section:citizen

Kamenné námestie

Teplo, horúcovody (Územné plánovanie Dunajská)

MČ

územný plán zóny Dunajská - horúcovody (11_Vykres_teplo)

výkres/mapa - ZIP, 140 MB

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/35/3502 k/content/uzemne9/UPN-ZDunajska.zip
planovanie/section:citizen

Kamenné námestie

Telekomunikačné trasy (Územné plánovanie Dunajská)

MČ

územný plán zóny Dunajská - horúcovody (12_Vykres_telekom)

výkres/mapa - ZIP, 140 MB

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/35/3502 k/content/uzemne9/UPN-ZDunajska.zip
planovanie/section:citizen

Kamenné námestie

Zoznam zdrojov tepla s výkonom vyšším ako
1MW

M

ZOZNAM ZDROJOV TEPLA S VÝKONOM VYŠŠÍM AKO 1MW (na Námestí SNP až 5) neštruktúrované (pdf)
Slovenská sporiteľňa a. s., Národné osvetové centrum, Fakultná nemocnica s poliklinikou, DUNAJ
, obchodné domy, a.s., VUB,a.s. - aj presná adresa a výkon.

N/A

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Námestie SNP

text

N/A

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11019176
http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11045935

NIE

Dotácia v roku 2014 vo výške 19 8616,00 EUR a v roku 2015 27 904,00 EUR pre Súkromnú
jazykovú školu International House Bratislava.

http://www.bratislava.sk/Vi NIE
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11049947

Námestie SNP

Zoznam súkromných škôl/školských zariadení
a cirkevných škôl/školských zariadení, ktorým
hlavné mesto SR Bratislavy v kalendárnom
roku 2014 a v roku 2015 poskytlo dotácie na
mzdy a prevádzku
Dáta o obyvateľoch a Hustota obyvateľstva - SR, oblasti, kraje,
ich majetku
okresy, mesto, vidiek

Podujatia, eventy

Zdravotné dáta

http://www.bratislava.sk/ro NIE
zpocet-hlavneho-mesta-srbratislavy-na-roky-20172019/d11052784/p1=11050320
http://zastupitelstvo.egov.s http://www.staremesto.sk/s NIE
k/samosprava/getItemFile/i k/content/rozpocetd:8751
mestskej-casti
http://www.staremesto.sk/s
NIE
k/content/dotacieposkytnute-mestskouhttp://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/35/3502
9/UPN-ZDunajska.zip

Sťatistický úrad SR

Iba po úrveň BA I.

štruktúrované (csv, xls)

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bit.ly/2meCyja

Sťatistický úrad SR

Iba po úrveň BA I. Sobáše, rozvody, živonarodení, mrtvonarodení, narodení, narodení v
manželstve a pod.

štruktúrované (csv, xls)

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bit.ly/2meCyja

Vekové zloženie obyvateľstva

Sťatistický úrad SR

Iba po úrveň BA I. Ženy, muži...

štruktúrované (csv, xls)

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

http://bit.ly/2meCyja

Evidencia psov

MČ

Prehľad prihlásených psov (adresa, číslo známky, farba, rasa)

01/01/2017 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)
neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/s
k/content/zoznampsov/section:citizen

NIE

neznáme (zákonný
verejná doména?)
neznáme (zákonný
verejná doména?)
neznáme (zákonný
verejná doména?)
neznáme (zákonný
verejná doména?)

http://www.kamdomesta.sk
/bratislava/
http://www.staremesto.sk/s
k/events
http://www.bkis.sk/sk/poduj
atia/
http://www.bratislava.sk/Ms
Z/Archiv/MsZ_13_02_07/2
6_Zdrav_stav_obyv.pdf

NIE

http://www.nczisk.sk/Docu
ments/rocenky/2015/rocen
ka_2015.pdf
http://www.staremesto.sk/s
k/buildingpermissions/inde
x/street:1403/section:citize
n
http://www.staremesto.sk/s
k/buildingpermissions/inde
x/street:1502/section:citize
n
http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s
ata/MediaLibrary/35/3502 k/content/uzemne9/UPN-ZDunajska.zip
planovanie/section:citizen

NIE

Podujatia v Bratislave - vyhľadávanie

Podujatia

Kamdomesta

Vyhľadávanie - dátum, typ podujatia (festival výstava a pod.)

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

Podujatia v mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto
Podujatia v Bratislave -BKIS

Podujatia

MČ

Miesto konania; Typy podujatí: koncert, divadlo, výstava, kurz, iné

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

Podujatia

M, BKIS

Všetky podujatia, aktuálne, prebiehajúce, nadchádzajúce, archív podujatí

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

Správa o zdravotnom stave obyvateľov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011

M

Iba po úroveň MČ

07/02/2013 static

prístupné

Zadarmo

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky
2015

Národné centrum
zdravotníckych informácií

Iba po úroveň BA I

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

MČ

Stavebné povolenia udelené MČ (Stavebný úrad) - názov stavby, číslo stavebného povolenia a
pod.

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Stavebné povolenia - Námestie SNP

MČ

Stavebné povolenia udelené MČ (Stavebný úrad) - názov stavby, číslo stavebného povolenia a
pod.

text

N/A

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Územné plánovanie - Dunajská

MČ

ZIP, 140 MB

01/12/2007 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Územné plánovanie - Dunajská - hmotno
priestorový

M

územný plán zóny Dunajská - dáta ku Kamennému námestiu (17_9a_Snp - Verejný mestský
priestor výmera, rozloha zelene, parkovanie, civilná ochrana - jednoduchý úkryt budovaný
svojpomocne), katastrálna mapa (0_Vykres_kataster), územný plán a limity (2_Vykres_limity;
3_Vykres_komplexny)
Zakreslená povolená nadstavba objektu a pod.

mapa (jpeg)

07/10/2005 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Pozemky mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto

MČ

POZEMKY MESTSKEJ ČASTI - parcely

text

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Oprava zábradlí

M

Hlavné mesto začalo s obnovou zábradlí - čiastkový projekt z projektu „Milión pre Bratislavu“,
ktorý obsahuje niekoľko menších projektov s cieľom zlepšenia kvality života v meste.

text

24/08/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Samozavlažovacie nádoby ako kvetináče na
Kamennom námestí

M

Samozavlažovacie kvetináče - Kamenné námestie popri električke (70 ks), Kamenné námestie
popri cyklochodníku (39 ks), Námestie SNP (18 ks), Spolu: 127 ks. (Štúrova ulica (5 ks))

text

20/05/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?

Verejné toalety - Uršulínska

M

Prevádzka sa začala v polovici júna 2008. Nachádzajú sa v budove magistrátu oproti vjazdu do
podzemnej garáže Centrum na Uršulínskej ulici. Stavbu realizoval víťaz súťaže spoločnosť In
vest, s.r.o. s nákladom 10 miliónov korún. (4 ks pisoáre, 4 ks kabínky, 4 ks umývadla s teplou
vodou, v časti pre ženy 4 ks kabínky, 4 ks umývadla s teplou vodou, prebaľovací pult)

text

04/07/2008 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Mapový portál Katastra nehnuteľností SR

Kataster nehnuteľností

vyhľadávanie podľa adresy

interaktívna mapa

prístupné

Zadarmo

Osadenie máp pre turistov

M

Bratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy osadila v text
septembri 2016 v uliciach centra Bratislavy 24 aktualizovaných máp s popisom v dvoch
jazykových mutáciách - jeden na Kamennom námestí a jeden na námestí SNP.

22/09/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)
neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://mapka.gku.sk/mapo http://bit.ly/2n96xuZ
vyportal/
http://www.bratislava.sk/ori
entacia-turistov-vbratislave-bude-o-cosijednoduchsia/d-11051999

Fontány v správe Hlavného mesta Bratislava

M

Zoznam fontán v správe hlavného mesta - medzi nimi jedna s pitnou vodou na Námestí SNP
text
(prevádzkuje prostredníctvom svojej organizácie GIB) a jedna klasická fontána (fontána s figúrou
leva na Námestí SNP pred Starou tržnicou). // K 16.4.2016 - Hlavné mesto Bratislava sa
prostredníctvom mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy stará o 55 zariadení. Z nich je
41 fontán, 11 pitných fontánok a tri studne.

29/09/2015 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bratislava.sk/novapitna-fontanka-na-nadvoriprimacialneho-palaca/d11049356/p1=11049947

http://www.webnoviny.sk/sl NIE
ovensko/clanok/1057602obrazom-fontany-v-centrebratislavy-opat-ozivaju/

Námestie SNP

Pamätná tabuľa k 17. výročiu "Nežnej
revolúcie"

M

Informácie k osadeniu pamätnej tabule k 17. výročiu "Nežnej revolúcie".

text

16/11/2006 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/pa
matna-tabula-k-17-vyrociuneznej-revolucie/d-78959

NIE

Námestie SNP

Rozmiestnenie bezpečnostných kamier v
uliciach Bratislavy

M

Rozmiestnenie bezpečnostných kamier v uliciach Bratislavy

neštruktúrované (jpg)

01/02/2004 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=4015119

http://www.bratislava.sk/ro NIE
zmiestneniebezpecnostnych-kamier-vuliciach-bratislavy/d-2106

N/A

N/A

semi-dynamic

default -

Kamenné námestie

k/content/uzemneplanovanie/section:citizen

Prehľad pohybu obyvateľstva - SR, oblasti,
kraje, okresy, mesto, vidiek (ročne)

Územné plánovanie a Stavebné povolenia - Kamenné námestie
verejný majetok

Bezpečnosť

N/A

http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11052787

default default default -

NIE
NIE
NIE

NIE

Kamenné námestie

NIE

Námestie SNP

NIE

http://bratislava.sk/VismoO
nline_ActionScripts/File.as
hx?id_org=700000&id_do
kumenty=4014414

http://bratislava.sk/preroko NIE
vanie-dokumentacieuzemny-plan-zonydunajska-zmeny-a-doplnky2005/d-75209
http://www.staremesto.sk/s
NIE
k/content/pozemkymestskej-casti
http://www.bratislava.sk/hl
NIE
avne-mesto-zacalo-sobnovou-zabradli/d11051762/p1=11050276
http://www.bratislava.sk/be
NIE
tonove-kvetinacevystriedaju-efektivnejsiesamozavlazovacienadoby/d11051096/p1=11050318
http://www.bratislava.sk/m
NIE
agistrat-vybudoval-noveverejne-toalety/d11018044

Natieranie zábradlia na námestí SNP.

Námestie SNP

Mesto inštalovalo samozavlažovacie nádoby popri
električkovej trati na Kamennom námestí, ktoré nahradili
pôvodné betónové kvetináče.

Kamenné námestie

NIE
NIE

Kamenné námestie

Dostupné analýzy,
manuály, plány a
zámery

Informácie o zásahoch Mestskej polície
Bratislava

Mestské polícia

Podrobné informácie o zásahoch mestskej polície podľa týždňom, možnosť vyhľadávania podľa
kľúčových slov - Kamenné námestie a pod.

text

14/02/2017 dynamic

prístupné

Zadarmo

Kamenné námestie - urbanistická štúdia prvá časť

M

Urbanistická štúdia - textová časť

neštruktúrované (pdf)

19/09/2013 static

prístupné

Zadarmo

Kamenné námestie - urbanistická štúdia druhá časť

M

Urbanistická štúdia - analytická časť

neštruktúrované (pdf)

19/09/2013 static

prístupné

Zadarmo

Parkovacia garáž, Kamenné námestie,
Bratislava

M

Účelom navrhovaného zámeru bola prevádzka verejnej samostatnej prevádzkovej garáže
text
pozostávajúcej z troch podzemných podlaží (295 parkovacích stojísk), ktorá mala slúžiť najmä pre
účely návštevníkov administratívy a obchodnej vybavenosti v okolí.

29/09/2009 static

prístupné

Zadarmo

Návrh riešenie aktuálneho stavu Kamenného
námestia a jeho okolia

M

Materiál na rokovanie MZ - Prieskum GfK (o Kamennom námestí aj o námestí SNP), Zmluva o
spolupráci Lordship + Tesco.

text (pdf)

26/06/2014 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Manuál pre osadzovanie a posudzovanie
predajných stánkov vo verejnom priestore HM
SR Bratislavy

Útvar hlavného architekta

Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR
Bratislavy - poloha, veľkosť, tvar, proporcie

text

01/03/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Orientačný plán Bratislavy - 1961

Ústredná správa geodézie a
kartografie

Parkoviská, autotaxi, električkové trate, autobusové trate, mapa

text, mapa (pdf)

01/01/1961 static

prístupné

Zadarmo

Územný plán zóny Dunajská, Bratislava Zmeny a doplnky rok 2005

M

Základné údaje územného plánu zóny

text (pdf)

01/03/2007 static

prístupné

Územný plán zóny Dunajská, Bratislava Zmeny a doplnky rok 2010

M

Základné údaje územného plánu zóny - Zmeny a doplnky 2010/2. Materiálna na rokovanie MZ.

text (pdf)

27/06/2012 static

Deň pre námestie - Záverečná správa z
participatívneho plánovania na Kamennom
námestí v Bratislave

Paulíniová, et al. (pre M)

Anketa, Emočná mapa, Urban Walk, Priestorový model, lavička, zistenia, vízia, odporúčania a
pod.

text (pdf)

Analýza statickej dopravy

VZN a rozhodnutia

doprava, parkovanie

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.msp.bratislava. http://www.msp.bratislava. NIE
sk/vismo/fulltext.asp?hleda sk/stalo-sa/dsni=1&id_org=700011&p1= 1003/p1=1178
1178&id_ktg=1003&n=stal
osa&query=kamenn%C3%
A9+n%C3%A1mestie&sub
mit.x=0&submit.y=0
http://bratislava.sk/VismoO
nline_ActionScripts/File.as
hx?id_org=700000&id_do
kumenty=11039388

http://bratislava.sk/verejna- NIE
prezentacia-urbanistickejstudie-kamennenamestie/d11039386/p1=11050343
http://bratislava.sk/VismoO http://bratislava.sk/verejna- NIE
nline_ActionScripts/File.as prezentacia-urbanistickejhx?id_org=700000&id_do studie-kamennekumenty=11039389
namestie/d11039386/p1=11050343
http://www.bratislava.sk/pa
http://www.bratislava.sk/VismoO
rkovacia-garaz-kamennenline_ActionScripts/File.ashx?id_
namestie-bratislava/dorg=700000&id_dokumenty=11
11022198
022199
http://www.bratislava.sk/Ms NIE
Z/Archiv/MsZ_14_07_03/0
07a_Navrh_riesenia_stavu
%20Kamenneho_namesti
a.pdf
http://www.bratislava.sk/Vi NIE
str. 3,7 a 13
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11051166

Kamenné námestie

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11035880

NIE

str. 15, 17, 18, 45

Kamenné námestie

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

NIE

Predchádzajúci územný plán pochádza z roku 1996.

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/ms http://bit.ly/2lhNADT
z/Archiv/MsZ_07_11_22/B
od_03/10_Dunajska_text_
052007.pdf
http://www.bratislava.sk/Ms
Z/Archiv/MsZ_12_06_27_
28/Dunajska/Material_msz
_anonymiz_pdf.pdf

01/02/2013 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

https://issuu.com/ultra.bela
nska/docs/kamenn___n__
mestie_sprava_2013

NIE

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/8/8624/A k/content/analyza-statickejnal%C3%BDza%20statick dopravy/section:citizen
ej%20dopravy%20a%20n
https://www.google.com/url
NIE
?q=http://www.bratislava.s
k/VismoOnline_ActionScrip
ts/File.ashx%3Fid_org%3D
700000%26id_dokumenty
%3D11029266&sa=U&ve
d=0ahUKEwi5cHdwrjSAhVJ1xQKHaUh
CWw4RhAWCBQwBw&clie
nt=internal-udscse&usg=AFQjCNFoK9dk
1JVxUNeTMgWNtEUwAqC
38g

Kamenné námestie

Kamenné námestie

Kamenné námestie,
Námestie SNP

Kamenné námestie

NIE

Kamenné námestie

MČ

Prezentácia Analýzy statickej dopravy a návrhu zóny plateného parkovania v Starom meste.

text (pdf)

20/06/2012 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Schéma - Verejno-prospešné stavby a stavby
vo verejnom záujme - schéma zariadení
dopravy, technickej infraštruktúry a
odpadového hospodárstva (Územný plán
2011)

M

Územný plán z 2011.

schéma

03/07/1905 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 3/2012 o dani za užívanie
verejného priestranstva

M

Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj
text (pdf)
začatý deň je: a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je 1.
vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na Kamennom námestí, Námestí SNP, Uršulínskej ulici je
1,00 euro; za umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií 1.)
propagačných akcií na Hlavnom námestí, Námestí SNP a Kamennom námestí 4,98 eur, 2.)
propagačných akcií na inom verejnom priestranstve, ako je uvedené v bode 1 3,98 eur,3.)
kultúrnych akcií a športových akcií na Hlavnom námestí, Námestí SNP a Kamennom námestí
1,00 euro,4.) kultúrnych akcií a športových akcií na inom verejnom priestranstve, ako je uvedené
v bode 3 0,66 eura, 5. spoločenských a iných akcií na Hlavnom námestí, Námestí SNP a
Kamennom námestí 0,66 eura;

07/03/2012 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.bratislava.sk/Vi
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11035274

http://bratislava.sk/vseobe NIE
cne-zavazne-nariadeniehlavneho-mesta-srbratislavy-c-3-2012/d11031794

VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

MČ

Sekcia, stav - platné, všetky

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/s
k/vzn/index/status:1/index:
1/section:city/page:2

NIE

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2016 zo 6.
decembra 2016 o miestnej dani za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta na území mestskej časti BratislavaStaré Mesto
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto č. 2 /2016
z 22. marca 2016 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva na území mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto

MČ

Miestna daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - aj Námestie SNP (ako historická časť mesta) --návrh z februára 2017
http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/35/35478/vzn_navrh_2017_002.pdf

text (pdf)

06/12/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/34/3496 k/vzn/showDocument/id:40
4/vzn_2016_009.pdf
069/section:business

MČ

Miestna daň za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
okrem miestnych komunikácií 1. a II. triedy, miesta, ktoré sú verejným priestranstvom, osobitné
spôsoby užívania verejného priestranstva, sadzby dane, vznik a zánik daňovej povinnosti,
oznamovaciu povinnosť daňovníka , spôsob vyberania a platenia dane a oslobodenie od dane
na území mestskej časti. 1,00 euro za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb vrátane exteriérového sedenia na uliciach Laurinská, Nedbalova ulica - úsek od
Klobučníckej po Laurinskú ulicu.

text (pdf)

22/03/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d
ata/MediaLibrary/30/3045
4/vzn_2016_002.pdf

NIE

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012
z 25. septembra 2012 o voľných pouličnýc h
aktivitách
Rozhodnutie starostu mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto zo dňa 7.4.2016

MČ

Voľnočasové aktivity je možné vykonávať na Námestie SNP, Kamenné námestie v presne def.
text (pdf)
čase. Aktivity: a) s otvoreným ohňom, bubnovanie (perkusie, africké bubienky a pod.) je možné
vykonávať len na Poštovej ulici, Kamennom námestí, na nábreží Dunaja od Fajnorovho nábrežia
po Dvorákovo nábrežie a Rybnom námestí.
Miestna daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
text (pdf)
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - aj Námestie SNP (ako historická časť mesta)

25/09/2012 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d
ata/MediaLibrary/11/1133
9/vzn_2012_006.pdf

NIE

07/04/2016 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d
ata/MediaLibrary/34/3413
1/Rs_30_2016_vjazd.pdf

NIE

ROZHODNUTIE starostky mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto zo dňa 1.júla 2011 o
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nebytových priestorov - verejných
toaliet na Námestí SNP

MČ

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme
verejných toaliet (33,48 m2, suterén; doba nájmu neurčitá).

text (pdf)

01/07/2011 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d
ata/MediaLibrary/2/2277/V
os20110701_VTnamSNP
_rozhodnutie.pdf

NIE

Námestie SNP

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2014
z 11. marca 2014 o pešej zóne

MČ

Pešiu zónu tvorí časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku ulicu; s vjazdom a výjazdom
cez Námestie SNP; časť Námestia SNP od začiatku domu Námestie SNP č. 10 po Poštovú
ulicu...

text (pdf)

11/03/2014 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d
ata/MediaLibrary/20/2076
9/MZ_20140311Sch_02_
VZNpesiazona.pdf

NIE

Námestie SNP

MČ

N/A

semi-dynamic

Námestie SNP

Kamenné námestie str. 2, námestie SNP str. 2

Kamenné námestie,
Námestie SNP

Služby

VZN č. 14/2013 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území mestskej časti BratislavaStaré Mesto
Mapa reštaurácií a kaviarní

MČ

príležitostné trhy - na Námestí SNP pred budovou Starej Tržnice

text (pdf)

Zomato.com

Reštaurácie, kaviarne, cukrárne a pod.

Interaktívna mapa

N/A

Mapa herní, kasín, prevádziek s hazardnými
hrami, záložní a nebankové finančné
inštitúcie

google.com/maps

Interaktívna mapa

N/A

Mapa všetkých prevádzok, inštitúcii pešej
zóny v Starom meste

MČ

Čiastočne pokrýva Kamenné námestie a Námestie SNP

Evidencia podnikov v Starom Meste

MČ

Názov, adresa, platné do

Zoznam neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb na území hlavného mesta
SR Bratislava

M

Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osob, adresa miesta a druh
poskytovania sociálnej služby a pod.

Text

Režim zásobovania prevádzok

M

V roku 2006 upravili režim zásobovania prevádzok na uliciach Obchodná, Župné námestie,
Hurbanovo námestie, Poštová, Námestie SNP (Stará tržnica) na jednotný čas: od 05,00 – 09,00
hod. (kontrolované mestskou políciou). Od 2012 Mestská časť Staré Mesto zdanila zásobovanie
prevádzok v pešej zóne (vjazd zásobovacích vozidiel, s ktorými sa na základe zmluvného vzťahu
v čase od 6,00 do 9,00 h zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta - denná
sadzba dane bola stanovená na 2,70 eur a paušálna sadzba na kalendárny rok 600 eur).

Text

Námestie SNP

Štúrova, Laurinská, Klobučnícka, Uršulínska

Kamenné námestie

Špitálska, Dunajská, Rajská, Cintorínska

29/10/2013 static

mapa (pdf)

N/A

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://www.staremesto.sk/d
ata/MediaLibrary/18/1841
2/vzn_2013_014.pdf

NIE

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)
https://www.google.com/intl/e
n/help/terms_maps.html

05/02/2016 semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

semi-dynamic

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

https://www.zomato.com/s
NIE
k/bratislava/restauracje/ne
ar/kamenn%C3%A9https://www.google.com/m
NIE
aps/d/viewer?mid=1ymzJw
ELDCW1u5AkPynvIqvfscZ
U&ll=48.14477103444033
%2C17.11406820171203
&z=17
http://www.staremesto.sk/d http://www.staremesto.sk/s NIE
ata/MediaLibrary/29/2994 k/content/letne7/Rozhodnutie_cele_11- terasy/section:citizen
2016_MPR.pdf
http://www.staremesto.sk/s
NIE
k/content/zoznampodnikov/section:visitor
http://www.bratislava.sk/Vi
NIE
smoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=700000&i
d_dokumenty=11036595

02/10/2006 static

prístupné

Zadarmo

neznáme (zákonný default verejná doména?)

http://bratislava.sk/zmena- http://www.bratislavskenovi NIE
rezimu-zasobovania-nany.sk/najnovsie-spravy-zobchodnej-ulici/d-78572
bratislavy/samosprava/zda
nene-bude-aj-zasobovaniepesejzony.html?page_id=26996
0

Námestie SNP

str. 6

Námestie SNP - str. 9, Cintorínska - str. 6, 8, 9

Viď rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto zo dňa 7.4.2016 a VZN mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 9/2016 zo 6. decembra 2016.

Námestie SNP

Oblasť

Názov článku

Architektúra

Námestie a Prior majú 40 rokov

Architektúra

Kamenné námestie: kedysi a dnes

Téma článku
Dátum
Autor
Predstavu architekta o tom, ako by malo Kamenné námestie pôsobiť, dnes kazia
nevkusné stánkya reklamné pútače.
################## SME Bratislava
Prior, dnes My, ktorý patrí pod Tesco, prešiel veľkou modernizáciou. Hotel zatiaľ
na ňu len čaká.
################## SME Bratislava

Architektúra

Kamenné námestie: Urbanistický hlavolam

Napriek tomu, že dominantná stavba obchodného domu je ocenenou
architektúrou konca šesťdesiatych rokov 20. storočia, je neodškriepiteľným
faktom, že územie dnes nepôsobí veľmi reprezentatívnym dojmom. Na príčiny
tohto stavu a na možné riešenie sme sa opýtali tých najkompetentnejších.

Architektúra

„Red herring“, moderná architektúra a Kamenné námestie

Zákulisné politické ťahy prebiehajúce v súvislosti s Kamenným námestím

Architektúra

Hotel Kyjev pamiatkou nebude, aby neodobrili búranie za socializmu

Bratislavský Hotel Kyjev nezbúrajú, ale prestavajú. Mal by dostať tri hviezdy.

Architektúra

Kamenné námestie majú zaplniť byty

Architektúra

Slovenské pamiatky - hádzanie periel sviniam?

O tom, ako bude námestie vyzerať
25. novembra 2013 má zasadnúť mestské zastupiteľstvo Bratislavy a rozhodnúť
o predaji ľahostajnosťou zanedbaného verejného Kameného námestia
súkromníkovi Lordship development za účelom revitalizácie priestoru medzi
Špitálskou a Dunajskou ulicou.

################## Bloger - Prvý pokus

Architektúra
Architektúra

Kamenné námestie bolo pôvodne najmenšie námestie v celom meste
Lordship ukázal možnosti Kamenného námestia

Kamenné námestie bolo pôvodne najmenšie námestie v celom meste (história)
Urbanistická štúdia sa vydáva po historickej stope územia

################## Bratislavské noviny
################## reality.TREND.SK

Architektúra
Architektúra

Urbanistická súťaž Kamenné námestie
Manderlák mal spolumajiteľa, hlási sa dedička

verejná prezentácia Urbanistickej súťaže Kamenné námestie
História prvého bratislavského mrakodrapu.

################## Bloger - Pedro Oravec
štvrtok, 29. máj 2014 Zurnal.Pravda.sk

Architektúra

Realitné opachy II: Socialistický „chrám“, ktorý rozdeľuje ľudí. Hotel Kyjev

Hotel Kyjev bol kedysi výkladnou skriňou architektúry, dnes chátra.
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava zdobilo inovatívne umelecké osvetlenie.
Projekt sa na Slovensku zrealizoval vôbec po prvýraz a okrem oživenia fasády i
Námestia SNP prinášal významné úspory na energiách, ako aj možnosti
umeleckého využitia.
Jedno z najznámejších miest, ktoré vždy žilo umením zíva prázdnotou. Prečo je
to tak?

sobota, 14. marec 2015 HN online

http://pedrooravec.blog.sme.sk/c/343958/
http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/319087-manderlak-mal-spolumajitela-hlasi-sa-dedicka/
http://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/576205-realitne-opachy-ii-socialisticky-chram-ktory-rozdeluje-ludi-hotelkyjev

streda, 25. marec 2015 topky.sk

http://www.topky.sk/cl/10/1464335/FOTO-Krasa-na-Dome-umenia--Pozrite-sa--ako-ozila-fasada-Kunsthalle-aNamestie-SNP

Architektúra

FOTO Krása na Dome umenia: Pozrite sa, ako ožila fasáda Kunsthalle a
Námestie SNP
Kunsthalle zíva prázdnotou: Čo bude s lukratívnym priestorom na Námestí
SNP?

Architektúra

Bratislavčania majú fantáziu. Prijali by oživenie fasád panelákov umením

Rozvoj
Rozvoj

Verejná prezentácia Urbanistickej štúdie Kamenné námestie
Čo s Kamenným námestím

Architektúra

Rozvoj

Architektka Dominika Belanská: Dobrý nápad nemusí veľa stáť

Rozvoj
Rozvoj

Bratislava ide predať developerom Kamenné námestie
Aktivisti bojujú proti predaju Kamenného námestia

20-metrová stena s maľbou líšky od maďarského streetartového umelca
Milan Ftáčnik pozýva odbornú i laickú verejnosť na prezentáciu, prerokovanie
Urbanistickej štúdie Kamenné námestie
šanca pre Kamenné námestie + chráňme si svoje dedičstvo

Rozvoj

Predaj Kamenného námestia pripomína PKO: Ľudia sa búria, hlasovanie
odložené

Rozvoj

Bratislava predá Kamenné námestie len pod podmienkou

Rozvoj

Kamenné námestie v súkromných rukách je zlé riešenie, varujú aktivisti a
odborníci

Plánovaný predaj Kamenného námestia v Bratislave za účelom jeho revitalizácie
v pondelok večer prilákal do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca asi 150 ľudí.

Rozvoj

Kamenné námestie a jeho okolie sú bližšie k revitalizácii

Rozvoj
Rozvoj

Bratislava vyhovela developerovi, Kamenné námestie je bližšie k prestavbe
Otrasné Kamenné námestie v samom centre Bratislavy sa konečne dočká
ohlásenej rekonštrukcie. Mesto ho má záujem oživiť

Spoločnosť Lordship (SK Centre a.s.) a TESCO STORES SR, a.s., ako vlastníci
90% pozemkov na území ohraničenom ulicami Rajská, Dunajská a Špitálska sa
dohodli, že budú vzájomne spolupracovať pri revitalizácii tohto územia.
Architektonickú súťaž chcú vyhlásiť v septembri, na zadaní pracuje mesto a
developer.

Rozvoj

Bratislavčania rozhodnú o budúcej podobe Kamenného námestia

Verejný priestor

Kamenné námestie: zbúrať či nezbúrať?

Na novej podobe Kamenného námestia sa musia totiž dohodnúť viacerí
súkromní majitelia pozemkov a mesto, ktoré na námestí vlastní verejné priestory.
...Aby sa stali aspoň trochu zrozumiteľnými aj pre ostatných, navrhujem pripraviť
na Kamennom námestí náučný chodník. Možno bude výborným východiskom
pre kultivovanie diskusie o tom, čo s námestím ďalej...

Niektoré stromy v meste zápasia o život

Kamenné námestie čaká prestavba a v súvislosti s ňou je teraz predčasné
hovoriť o osude tohto stromu, magistrát však urobí všetko pre jeho zachovanie.“
Zámer prestavby Kamenného námestia ešte investor oficiálne nezverejnil.

Kamenné námestie má nové parkovisko

Na Kamennom námestí jazdia a parkujú autá. Využívajú na to pôvodne
bezbariérový vstup a výstup do obchodného domu Tesco, ktorý je zo Špitálskej
ulice. Práve z neho si v poslednom čase autá urobili parkovisko.

Verejný priestor

Verejný priestor

Vypnuté semafory v centre mesta šetria čas aj chodcom

Verejný priestor

Semafory na Kamennom vypli na tri mesiace

Verejný priestor

Vypínanie semaforov a zdravý rozum

Verejný priestor

Nové Kamenné námestie. Pozrite si predstavu

nedeľa, 16. jún 2013 Bloger - Nina Bartošová
nedeľa, 14. júl 2013 SME Bratislava
pondelok, 22. júl 2013 SME Bratislava

štvrtok, 28. júl 2016 Pluska
Bratislava 24 ################## spravodajský portál
ABS.sk - odborný
################## stavebný portál
nedeľa, 4. august 2013 .týždeň

"Momentálne sa zameriavame na Kamenné námestie v Bratislave. Vybrali sme si
jeden priestor, na ktorom testujeme svoju stratégiu: jednoduchými, rýchlymi a
finančne nenáročnými zásahmi v spolupráci s lokálnou komunitou chceme
priniesť výrazné zlepšenie daného priestoru."
################## Kultura.Pravda.sk
Kamenné námestie v Bratislave chce hlavné mesto predať za vyše 1,785 milióna
eur. Kúpiť ho má britská developérska skupina Lordship Real Estate, ktorá už
vlastní hotel Kyjev.
################## Spravy.Pravda.sk
predaj Kamenného námestia
################## HN online
Zverejnenie informácie o úmysle predať bratislavské Kamenné námestie
súkromnému investorovi vyvolalo medzi Bratislavčanmi rozporuplné reakcie.
Skupina aktivistov zverejnila otvorený list primátorovi Milanovi Ftáčnikovi
Verejné priestory na Kamennom námestí v Bratislave mesto predá investorovi,
len ak výsledok architektonickej súťaže prinesie lepšie riešenie, ako je dnešný
stav námestia.

Verejný priestor

ABS.sk - odborný
piatok, 27. júl 2012 stavebný portál

Ďalšie plány na obnovu Kamenného námestia

Vedenie mesta a Dopravného podniku Bratislava, a.s., pokračuje v skúšobnej
premávke v dopravnom uzle Kamenné námestie - Námestie SNP - Jesenského
Štúrova ulica bez cestnej svetelnej signalizácie. Semafory boli vypnuté najskôr
len v sobotu 14. apríla 2012, neskôr zostali vypnuté aj v nasledujúcich dňoch.
Odborníci počas skúšobných vypnutí semaforov nezaznamenali žiadne
nebezpečné situácie pre chodcov.
Komentár k vypínaniu semafórov na Kamennom námestí.
Budúca podoba bratislavského Kamenného námestia je jednou z
najdiskutovanejších tém tohto typu v hlavnom meste.
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http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/nove-kamenne-namestie-pozrite-si-predstavu.html

Verejný priestor

kamenné námestie živé aj bez búrania, povedzte predstavu

Verejný priestor

Podľa Bratislavčanov potrebuje v Starom meste revitalizáciu hlavne
Kamenné námestie

Verejný priestor

Aktivisti chcú lavičku pod pavlovniou plstnatou

Verejný priestor

Keď dobrovoľníci zachraňujú srdce Bratislavy

Verejný priestor

Kamenné námestie má novú lavičku

Verejný priestor

Staré Mesto sprísnilo kontroly povolení na vjazd do centra

Verejný priestor

Metaxa prerobila kontajner na pártyhaus pre 10 hostí

Verejný priestor

Pred Starou tržnicou v Bratislave pribudol šachový stôl

Charakteristické je roztrieštenosťou priestoru, s množstvom prvkov vytvárajúcich
chaos a napokon povrchové parkovisko v mieste, kadiaľ roky dozadu viedla
cesta k frekventovanej križovatke.
Miestom, ktorá si najviac zasluhuje úpravu vzhľadu, je Kamenné námestie.
Vyplýva to z prieskumu, ktorý spoločnosť GfK Slovakia realizovala v marci 2012
na vzorke 1000 obyvateľov Bratislavy pre spoločnosť Lordship Real Estate.
Občianska iniciatíva Námestie pre ľudí chce vrátiť na Kamenné námestie pod
strom Pavlovnia plstnatá lavičku. Vlani ju tu aktivisti svojpomocne osadili, po
necelých dvoch mesiacoch ju však niekto ukradol.
Zelená hliadka - čo treba spraviť na Kamennom námestí
V sobotné ráno sa na Kamennom námestí stretla skupinka dobrovoľníkov.
Upevňovali do zeme lavičku, aby ju popoludní mohli pokrstiť a odovzdať ľuďom,
ktorí námestím prechádzajú.

piatok, 22. jún 2012 Bloger - tony antoniaci

piatok, 13. júl 2012 tlacovasprava.sk

utorok, 19. marec 2013 Bratislavské noviny
utorok, 4. jún 2013 Bloger - Zelená hliadka

nedeľa, 13. apríl 2014 SME Bratislava
Bratislavská mestská časť Staré Mesto od začiatku februára sprísnila kontroly
vjazdov a parkovanie v pešej zóne. Týka sa to obyvateľov pešej zóny,
podnikateľov v historickej časti mesta i zásobovania (pre úsek Nedbalovej po
Námestie SNP s vjazdom a výjazdom cez Nedbalovu ulicu od Klobučníckej).
streda, 3. február 2016 Spravy.Pravda.sk
Značka Metaxa práve otvorila na Kamennom námestí v Bratislave svoj prvý
Metaxa Partyhaus na Slovensku. Priestor je záujemcom k dispozícii do
septembra 2016.
utorok, 17. máj 2016 strategie.hnonline.sk
Šachový stôl so stoličkami sú pred tržnicou umiestnené na dobu neurčitú. Figúrky
si hráči môžu požičať v kaviarni v Starej tržnici.
pondelok, 23. máj 2016 Teraz.sk

Verejný priestor

Zastávky v Bratislave sa dočkajú nevídanej zmeny: Toto je výsledok

Verejný priestor

Stará tržnica chce ísť príkladom. Monitoruje hluk na podujatiach

Verejný priestor

Na Kamennom býva obria mláka

ZSE sa rozhodla opäť spríjemniť cestujúcim čakanie na vybraných zastávkach v
Bratislave tým, že z nich urobila peknú obývačku s Wi-Fi zónou zadarmo.
Stará tržnica v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto plánuje ďalšie
opatrenia na obmedzenie hluku v okolí budovy. Do praxe zavádza nové
postupy, ktoré zaručujú neprekračovanie hlukových limitov a snaží sa tak ísť
príkladom aj pre ostatné prevádzky.
Súkromnému vlastníkovi chodníka patrí aj veľká časť pozemkov okolo hotela
Kyjev Vlastník pozemkov, firma SK Centre, tvrdí, že zdevastovaný chodník chce
opraviť už osem rokov. Mesto má iný názor.

Verejný priestor

Cyklisti budú prechádzať centrom bezpečnejšie. Historický okruh plánujú
označiť

Cyklotrasa okolo historického centra Bratislavy by mala byť už onedlho
vyznačená. Podľa ich návrhu, začína trasa na Rybnom námestí, prechádza
Hviezdoslavovým námestím, Jesenského a Štúrovou ulicou na Kamenné
Bratislava 24 námestie. Ďalej vedie Námestím SNP a cez Hurbanovo námestie na Kapucínsku. ################## spravodajský portál

Verejný priestor

So zastávkou na Námestí SNP finišujú

Verejný priestor

Bratislava ako filmová kulisa

Verejný priestor

Bratislavský magistrát zanedbáva zimnú údržbu, tvrdí Cyklokoalícia

Verejný priestor

Na 34 zastávkach MHD pribudnú elektronické informačné tabule

Rekonštrukcie

Bratislava nemá peniaze na opravu Kamenného námestia

Rekonštrukcie

Nové Kamenné námestie predstavia do roka

Rekonštrukcie

Bratislavu vyčistia za 13 miliónov, podľa aktivistov peniaze nie sú všetko

Rekonštrukcie
Rekonštrukcie

Kamenné námestie v centre Bratislavy neporastie do výšky
KAMENNÉ NÁMESTIE: Čo chcú majitelia pozemkov

Rekonštrukcie

Podľa Bratislavčanov potrebuje obnovu najmä Kamenné námestie

Rekonštrukcie

Starú tržnicu čaká rekonštrukcia

Štúdia ukázala limity, ktoré si bude môcť developerská firma dovoliť.(Lordship je
spolu s Tesco Stores väčšinovým vlastníkom pozemkov v bloku.)
################## HN online
Opis urbanistickej štúdie
################## Bratislavský kuriér
Podľa vačšiny Bratislavčanov si námestia v mestskej časti Staré mesto vyžadujú
obnovu a opravu, aby spĺňali štandardy európskej metropoly. Obyvateľom mesta
prekáža predovšetkým celkový vzhľad a ...
################## 24hodín
Stará tržnica je od 10. júla do konca augusta verejnosti neprístupná. Zrušené sú
všetky podujatia vrátane sobotných trhov v hlavnej sále. Dôvodom je
rekonštrukcia podlahovej krytiny, toaliet, ako aj inštalácia nových akustických
piatok, 22. júl 2016 Bratislavské noviny

Rekonštrukcie

Legendárny Luna bar opäť ožije

Nový nájomca chce bar v podzemí hotela Kyjev otvoriť do dvoch mesiacov.

Marianum sprísňuje režim na Slavíne a na Námestí SNP

Mestské pohrebníctvo Marianum v uplynulých dňoch osadilo na Slavíne a na
Námestí SNP tabule zakazujúce chodenie po tráve, bicyklovanie, jazdu na
kolieskových korčuliach, vstup so psom a s piknikovým košíkom. Obe
priestranstvá sú totiž pietnymi miestami, Slavín má dokonca štatút cintorína,
keďže je tu pochovaných vyše 6800 sovietskych vojakov.(2013)

Kamenné námestie v Bratislave zaplnili kvetináčmi

Námestie, ktoré chce mesto predať, pred zimou menia. Podľa hovorcu ide o prvé
kroky jeho revitalizácie.
################## SME Bratislava

Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok
Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok
Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok
Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok
Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok

V centre Bratislavy sa premnožili potkany. Dôvodom je neporiadok

Dočasná električková zastávka pri Starej tržnici
Kamenné námestie je druhým najfilmovanejším miestom v Bratislave. Točili sa tu
rôzne hrané filmy, ale aj množstvo videoklipov.
Nevyčistené sú centrálne mestské priestory s veľkou frekvenciou chodcov a
cyklistov ako Kamenné námestie, Námestie SNP, Obchodná ulica či Hurbanovo
námestie, ale aj mnohé iné verejné priestory
V Bratislave pribudnú na 34 zastávkach MHD nové elektronické informačné
tabule, ktoré sa už teraz nachádzajú napríklad na Kamennom námestí a
Námestí SNP.
Mesto hľadá spôsob, ako vďaka investorovi zrevitalizovať priestor Kamenného
námestia v Bratislave. Mesto peniaze na revitalizáciu nemá.

V Starom Meste stráži poriadok viac policajtov

Paulownia pri Tescu vyrástla v pukline

Vek stromu je 40 rokov a vyrástol ako nálet v pukline v asfalte pri plechovom
oplotení staveniska, keď sa stavala prístavba Prioru.

https://tlacovespravy.wordpress.com/2012/09/28/podla-bratislavcanov-potrebuje-v-starom-meste-revitalizaciu-hlavnekamenne-namestie/
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/zivotne-prostredie/aktivisti-chcu-lavicku-pod-pavlovniouplstnatou.html?page_id=316114
https://zelenahliadka.blog.sme.sk/c/330174/Ked-dobrovolnici-zachranuju-srdce-Bratislavy.html

http://bratislava.sme.sk/c/7169714/kamenne-namestie-ma-novu-lavicku.html

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/382149-stare-mesto-sprisnilo-kontroly-povoleni-na-vjazd-do-centra/

http://strategie.hnonline.sk/spravy/783244-metaxa-prerobila-kontajner-na-partyhaus-pre-10-hosti
http://www.teraz.sk/regiony/stara-trznica-bratislava-sach/198198-clanok.html

piatok, 27. máj 2016 topky.sk

http://www.topky.sk/cl/10/1550365/Zastavky-v-Bratislave-sa-dockaju-nevidanej-zmeny--Toto-je-vysledok

Bratislava 24 štvrtok, 16. jún 2016 spravodajský portál

http://bratislava.dnes24.sk/stara-trznica-chce-ist-prikladom-monitoruje-hluk-na-podujatiach-241353

################## SME Bratislava

https://bratislava.sme.sk/c/20274535/na-kamennom-byva-obria-mlaka.html

################## Bratislavské noviny

http://bratislava.dnes24.sk/cyklisti-budu-prechadzat-centrom-bezpecnejsie-historicky-okruh-planuju-oznacit-253225
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/so-zastavkou-na-namesti-snpfinisuju.html?page_id=340143

################## SME Bratislava

https://bratislava.sme.sk/c/20389060/bratislava-ako-filmova-kulisa.html

štvrtok, 2. február 2017 Spravy.Pravda.sk

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/418703-magistrat-zanedbava-zimnu-udrzbu-tvrdi-cyklokoalicia/

streda, 8. marec 2017 Bratislavské noviny

################## 24hodín
Partner spoločnosti Lordship pre Česko a Slovensko Juraj Šaštinský predpokladá
vyhlásenie dvojkolovej súťaže na jeseň tohto roku. Príprava podkladov na
vyhlásenie súťaže podľa neho finišuje v týchto dňoch.
streda, 25. jún 2014 reality.TREND.SK
Bratislava investuje do úpravy a čistoty mesta tento rok rekordných 13 miliónov
eur. Medzi najkritickejšie miesta podla Čupka patrí Ako najkritickejšie miesta v
Bratislave Trnavské mýto a Kamenné námestie.
################## Spravy.Pravda.sk

Hlavná stanica aj Kamenné námestie nie sú najčistejšie lokality.
Na Okrskovej stanici Staré Mesto pôsobí v súčasnosti 62 príslušníkov mestskej
polície. V priemere pribudnú dve hliadky. Policajti pôsobia najmä v okolí
Námestia SNP, Kamenného námestia či Gorkého ulice.

https://antoniaci.blog.sme.sk/c/301621/kamenne-namestie-zive-aj-bez-burania-povedzte-predstavu.html

štvrtok, 9. február 2017 SME Bratislava

piatok, 31. máj 2013 Bratislavské noviny

streda, 8. apríl 2015 aktuality.sk

streda, 30. marec 2016 Bratislavské noviny

štvrtok, 21. júl 2016 Bratislavské noviny

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/na-34-zastavkach-mhd-pribudnu-elektronickeinformacne-tabule.html?page_id=343938

http://www.24hod.sk/bratislava-nema-pe...pravu-kamenneho-namestia-cl257444.html

https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/nove-kamenne-namestie-predstavia-do-roka.html
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/383541-bratislavu-vycistia-za-13-milionov-podla-aktivistov-peniaze-nie-suvsetko/

http://dennik.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy/542874-kamenne-namestie-v-centre-bratislavy-neporastie-do-vysky
http://www.bratislavskykurier.sk/courier/view/kamenne-namestie-co-chcu-majitelia-pozemkov/format:short

http://www.24hod.sk/podla-bratislavcanov-potrebuje-obnovu-najma-kamenne-namestie-cl200697.html
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/byvanie-sluzby/staru-trznicu-cakarekonstrukcia.html?page_id=337636

https://bratislava.sme.sk/c/20452626/legendarny-luna-bar-opat-ozije.html

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/byvanie-sluzby/marianum-sprisnuje-rezim-na-slavine-ana-namesti-snp.html?page_id=319250

https://bratislava.sme.sk/c/7027370/kamenne-namestie-v-bratislave-zaplnili-kvetinacmi.html

https://www.aktuality.sk/clanok/273657/v-centre-bratislavy-sa-premnozili-potkany-dovodom-je-neporiadok/
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/verejny-poriadok/v-starom-meste-strazi-poriadok-viacpolicajtov.html?page_id=335608
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/nazory/paulownia-pri-tescu-vyrastla-vpukline.html?page_id=337598

Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok
Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok
Vizuálny smog, životné
prostredie, verejný
poriadok

Služby, podujatia

Bratislava je zahltená bilbordmi, počítali ich autom ako Google aj pešo
(+mapy)

Billboardy na Kamennom námestí.

################## DenníkN

https://dennikn.sk/613802/bratislavske-bilbordy-zmapovali-peso-aj-tak-ako-to-robia-auta-google-mapy/

Na Námestí SNP vyrúbali strom

Magistrát sa rozhodol odstrániť z Námestia SNP strom

################## Bratislavské noviny

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/zivotne-prostredie/na-namesti-snp-vyrubalistrom.html?page_id=339558

Bratislava plánuje výrub štyroch stromov na Námestí SNP

Dendrologický posudok preukázal, že stromy ohrozujú život okoloidúcich.
Projekt realizuje Nadácia Orange v spolupráci s Alianciou Stará tržnica.
Informácie o pripravovaných podujatiach budú priebežne zverejňované na
webstránke www.lab.cafe či facebookovom profile Labu.

################## SME Bratislava

https://bratislava.sme.sk/c/20469106/bratislava-planuje-vyrub-styroch-stromov-na-namesti-snp.html

utorok, 15. marec 2016 Teraz.sk

http://www.teraz.sk/regiony/novy-lab-v-starej-trznici-ponuka-najm/187089-clanok.html

Nový Lab v Starej tržnici ponúka najmodernejšie technológie

Názov

Popis

Darovacia zmluva

Odstránenie betónových nádob na Kamennom námestí; "Mobilná zeleň" - výsadba
samozavlažovacích nádob

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta Bratislava - II. etapa - miesto realizácie
Kamenné námestie 1/A (prioritná téma: Inteligentné dopravné systémy) - nákup, inštalácia a
osadenie predajných automatov cestovných lístkov

Strana

Rezort
Slovenská elektrizačná
9 prenosová sústava, a.s.

Objednávateľ/Veriteľ

Dodávateľ/Dlžník

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja Ministerstvo pôdohospodárstva a
71 vidieka SR
rozvoja vidieka SR

Hlavné mesto SR Bratislava

Cena

Dátum zverejnenia

1 000 000,00 EUR 09.02.2016

332 602,00 EUR

07/04/2011

Zmluva o spolupráci - č. 30/26240220028/2013 Meranie spotreby v NN sieti (bez výroby elektrickej energie) v TS 0283 Tesco Kamenné
služby spojené s inštaláciou meraní na existujúcich
námestie - výsledky slúžia na analýzu STU o podmienkach pripájania obnoviteľných zdrojov
OZE v rámci SR, odpočty a prenosy údajov (2.D.4.10) energie do elektrizačnej sústavy SR

Slovenská technická
9 univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Západoslovenská
distribučná, a. s.

25 000,00 EUR 26.08.2013

Zmluva o spolupráci - č. 29/26240220028/2013 nájom a prístup meracích bodov v distribučnej
sústave (2.D.4.9.)

Meranie spotreby v NN sieti (bez výroby elektrickej energie) v TS 0283 Tesco Kamenné
námestie - výsledky slúžia na analýzu STU o podmienkach pripájania obnoviteľných zdrojov
energie do elektrizačnej sústavy SR

Slovenská technická
9 univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Západoslovenská
distribučná, a. s.

25 000,00 EUR 26.08.2013

Zmluva o spolupráci

V rámci programu "Adopcia zelene" poskytovateľ predložil hlavnému mestu Projekt "Adopcia
zelene - Kamenné námestie parcela č. 8590/6" na obnovu a skultúrnenie plochy verejnej zelene,
ktorý obsahuje výsadbu okrasných kríkov, stromov a trávnika.
celé

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

Bonvivant, s.r.o.

Starostlivosť o verejné priestranstvá (Predmetom zákazky sú služby: - starostlivosť o miestne
komunikácie, - starostlivosť o verejnú zeleň. Zákazka zahŕňa odvoz, zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie všetkého vzniknutého odpadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je
Rámcová dohoda o poskytnutí starostlivosti o
uvedené v časti B. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.) Pozn. námestie patrí do
verejné priestranstvá
správy magistrátu nie Starého mesta
Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1069 08 00 uzavretej dňa
25.11.2008 užívala spoločnosť 3KOSHOP s. r. o., Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava, IČO: 36
803 901 časť objektu Starej Tržnice - nebytový priestor č. 215, nachádzajúci sa na I. poschodí
objektu zapísaného na LV č. 1656, na parcele č. 96, súpisné č. 101484, na Námestí SNP v
Bratislave. Spoločnosť 3KOSHOP s. r. o. neuhradila za obdobie od 01.01.2009 do 13.02.2009
dohodnuté nájomné a zálohy na náklady za energie. Dlžník pohľadávku veriteľa vo výške
1.062,06 € uznáva, čo do základu i čo do výšky a zaväzuje sa ju zaplatiť v 4 mesačných
Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní
splátkach.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a objednávateľovi odovzdá Územný plán zóny Dunajská,
ZMLUVA O DIELO číslo MAGTS1600130
zmeny a doplnky 2016 v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. (Spracovanie
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
návrhu: 13 809,40 Eur; časť 2.3.2 Spolupráca pri prerokovaní návrhu a pri príprave materiálov
kde zmluvné dielo predstavuje dodávku
na rokovanie orgánov samosprávy mesta: 863,10 Eur; časť 2.3.3 Spracovanie čistopisu:
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 2589,20 Eur)

Zmluva č. 246507921500 o spolupráci pri
zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na
častiach miestnych komunikácií v Bratislave
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

... úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení dočasného parkovania
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v Zóne v zmysle
organizácie dopravy a dopravného značenia schváleného dňa 5.8.2008 a jeho neskoršími
úpravami odsúhlasenými cestným správnym orgánom... Hlavné mesto ako vlastník
parkovacích miest, ktoré sú súčasťou miestnych komunikácií, poveruje BPS PARK, aby
zabezpečila prevádzkovanie predmetných parkovacích miest ... suma za prevádzkovanie
parkovacích miest 23.000,- € mesačne za všetky predmetné parkovacie miesta

N/A

Dátum účinnosti

bezodplatná

Odkaz na pôvodný dokument

Link no. 2
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
http://otvorenezmlu
vy.sk/documents/1
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=23044 391485-hlavne10/02/2016 39&l=sk
mesto-slovenskejhttp://otvorenezmlu http://otvorenezmlu http://otvorenezmlu
vy.sk/documents/9 vy.sk/documents/6 vy.sk/documents/6
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=15536 3222-ministerstvo- 15586-ministerstvo- 06078-ministerstvo08/04/2011 8&l=sk
podohospodarstva-a- podohospodarstva-a- podohospodarstva-ahttp://otvorenezmlu
vy.sk/documents/7
76690-slovenskahttp://www.crz.gov.sk/index.php?ID=10273 technicka-univerzita27/08/2013 70&l=sk
v-bratislavehttp://otvorenezmlu
vy.sk/documents/7
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=10274 76676-slovenska27/08/2013 21&l=sk
technicka-univerzita-

21/08/2015

http://www.bratislava.sk/register/VismoOnli
ne_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&i
22/08/2015 d_dokumenty=37455

18/08/2016

http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrar
y/154/154487/SM_Z_2016_511_A_I_I
_Technicke_sluzby_ZoPS_Zml_445_Z
19/08/2016 verejnen%C3%A1.pdf

Nikde nie je spomenuté
Námestie SNP ani
Kamenné námestie - iba
Laurinská (str. 14, 21)

N/A

Mestská čast - Staré Mesto

A.I.I. Technické služby,
s.r.o.

Celé - SNP - nájom
nebytových priestorov

N/A

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

GAPEA s. r. o.

N/A

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

aplus.sk, s.r.o.

17 261,70 EUR

http://www.bratislava.sk/register/Vismo
Online_ActionScripts/File.ashx?id_org=
700026&id_dokumenty=40575

N/A

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

BPS PARK a.s.

29.12.2015 23 000,00 EUR 30.12.2015?

http://www.bratislava.sk/register/Vismo
Online_ActionScripts/File.ashx?id_org=
700026&id_dokumenty=38183

3 799 000,00 EUR

1.062,06 + úroky

N/A - po 29.04.2011 N/A

http://bratislava.sk/register/VismoOnline
_ActionScripts/File.ashx?id_org=70002
6&id_dokumenty=10925

