Zriaďovacia listina
príspevkovej organizácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „zriaďovateľ“) podľa § 4 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 11 ods. 5 písm. i) a § 12 zákona č. 377/1990 Zb.
o Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva túto zriaďovaciu listinu

Čl. 1
Preambula
Bratislava a metropolitné územie sa rozvíja vo viacerých oblastiach mimoriadnym tempom, v iných,
naopak, zásadne zaostáva. Náročnosť a komplexnosť rozvoja mesta a jeho okolia, ktorá má svoju
sociálnu, ekonomickú, environmentálnu a fyzickú rovinu, nie je dosiaľ dostatočne obsiahnutá.
V záujme udržateľného rozvoja mesta a metropolitnej oblasti vo všetkých oblastiach je nevyhnutné
inovovať doterajšie prístupy k tvorbe verejných politík a využívať všetky overené aj inovatívne nástroje,
vrátane vedeckej a výskumnej činnosti pre stimuláciu a reguláciu rozvoja mesta a jeho metropolitného
územia.
Uvedomujúc si náročnosť a zároveň nevyhnutnosť výzvy, pred ktorou stojíme, je potrebné zabezpečiť,
aby zriaďovaná organizácia mala adekvátne postavenie, aby výstupy jej práce boli dostatočne
rešpektované a zaväzujúce pre všetkých aktérov, no zároveň mala dostatočný stupeň nezávislosti,
vrátane nezávislosti od politických cyklov a aby reprezentovala trvalého nositeľa vízie a kvality.
Len tak môže naplniť ambíciu, aby Metropolitný inštitút Bratislavy bol pracoviskom Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti urbanizmu, architektúry, rozvoja, tvorby a správy mesta,
priestorom inovácií, schopným prilákať špičkových expertov, ktorí budú schopní poskytovať mestu
výstupy plne v súlade s najmodernejšími poznatkami a faktami, ale s prihliadnutím na miestne pomery.
Preto považujeme vytvorenie úplne novej mestskej organizácie za najoptimálnejšie riešenie, ako reálne
začať meniť Bratislavu na mesto, ktoré dokáže úrovňou života konkurovať najvyspelejším metropolám.

Čl. 2
Zriaďovateľ
(1)
(2)
(3)
(4)

Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Zastúpený štatutárom. Ing. Arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Čl. 3
Zriaďovaná organizácia
(1) Názov organizácie: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB (ďalej len „MIB“ alebo
„organizácia“)
(2) Sídlo organizácie: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
(3) IČO:
(4) forma hospodárenia: príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
(5) štatutárny orgán: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy

Čl. 4
Účel organizácie
(1) Hlavným účelom príspevkovej organizácie je:
a) príprava odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumenty
v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného
priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta,
b) vypracúvanie vízie priestorového rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumentov v oblasti
strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru,
dopravnej a technickej infraštruktúry mesta.

Čl. 5
Rozsah hlavných úloh
(1) MIB vykonáva úlohy pre zriaďovateľa
a) v oblasti strategického plánovania, analýz a hodnotenia
1. vykonáva vlastnú vedeckú a výskumnú činnosť,
2. vykonáva analytickú, hodnotiacu a prognostickú činnosť,
3. tvorí dátovú politiku, koncepcie prierezových, odvetvových a priestorových dát o meste,
spracúva, aktualizuje a interpretuje dáta, vrátane priestorových informácií,
4. pripravuje návrhy strategického plánu a celomestských politík,
5. tvorí a koordinuje tvorbu koncepčných dokumentov v oblasti strategického plánovania,
6. utvára podmienky pre vznik a testovanie mestských inovácií,
b) v oblasti plánovania a rozvoja mesta
1. tvorí a koordinuje prípravu koncepčných materiálov v oblasti územného plánovania
a rozvoja mesta, urbanizmu, starostlivosti o verejný priestor a kultúrne hodnoty,
dopravnej a technickej infraštruktúry,
2. vypracúva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu, zadané
Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy,
3. pripravuje urbanistické a architektonické súťaže vypísané hlavným mestom SR Bratislava,
4. pripravuje podklady pre činnosť samosprávy v oblasti urbanizmu, územného rozvoja
a starostlivosti o verejný priestor,
5. spravuje a aktualizuje dopravný model Bratislavy,

c) v oblasti komunikácie, participácie a vzdelávania
1. realizuje prezentáciu, komunikáciu s verejnosťou a vedenie participačného procesu pri
tvorbe verejných politík, koncepcií a plánov,
2. utvára podmienky pre vznik Centra rozvoja mesta.

(2) Zriaďovateľ povoľuje nižšie uvedené okruhy doplnkovej činnosti, nadväzujúce na hlavný účel
organizácie:
a) projektová činnosť vo výstavbe, výkon činnosti autorizovaného architekta a autorizovaného
stavebného inžiniera,
b) vypracúvanie dopravných prieskumov, prognóz dopravy a dopravno-kapacitných posúdení
posudzovaných investičných zámerov,
c) poradenská a konzultačná činnosť k zámerom v oblasti územného plánovania a rozvoja,
verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry na území hlavného mesta SR
Bratislavy,
d) vypracúvanie odborných štúdií a posudkov,
e) vypracúvanie návrhov všeobecne záväzných predpisov v oblasti strategického plánovania,
územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, dopravnej a technickej infraštruktúry,
starostlivosti o verejný priestor a kultúrne hodnoty,
f) vypracúvanie podkladov súvisiacich s vyhodnotením vplyvov zámerov a koncepcií, alebo ich
zmien na životné prostredie,
g) príprava programových dokumentov v rámci kohéznej politiky Európskej únie, hodnotenie
projektov,
h) vypracúvanie podkladov a podmienok urbanistických a architektonických súťaží na území
hlavného mesta SR Bratislavy, ich vyhlasovanie a organizačné zabezpečenie,
i) zabezpečovanie účasti na národných a medzinárodných akciách, usporadúvanie odborných
seminárov, konferencií a výstav,
j) ďalšia poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu účelu organizácie,
k) identifikácia a určovanie programovej náplne nevyužívaných nehnuteľností v majetku mesta,
l) správa zverených budov, nehnuteľného a hnuteľného majetku, prenájom dočasne voľných
nebytových priestorov a nehnuteľností v zmysle príslušných právnych predpisov.

Čl. 6
Podnikateľská činnosť
(1) Zriaďovateľ povoľuje nižšie uvedené podnikateľské činnosti
a)
b)
c)
d)

prieskum trhu a verejnej mienky,
vydavateľská činnosť,
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
organizovanie konferencií, kongresov a výstav.

(2) Zriaďovateľ môže vyjadriť súhlas s ďalšou činnosťou alebo podnikateľskou činnosťou uznesením
mestského zastupiteľstva.

Čl. 7
Postavenie riaditeľa
(1) Riaditeľ MIB vykonáva funkcie štatutárneho orgánu organizácie v plnom rozsahu v súlade
s právnymi predpismi a uzneseniami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky a za činnosť a hospodárenie zodpovedá zriaďovateľovi.
(2) Riaditeľ MIB môže zriadiť svoj poradný orgán zložený predovšetkým z odborných, akademických
a vedeckovýskumných inštitúcií, ak to prispeje k naplneniu účelu a úloh.
(3) Organizačné vzťahy organizácie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ MIB.
(4) Riaditeľ MIB spolupracuje s riaditeľom magistrátu a hlavným architektom mesta.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
(1) Metropolitný inštitút Bratislavy sa zriaďuje dňom 1.4.2019 na dobu neurčitú.
(2) Táto zriaďovacia listina sa mení a dopĺňa číslovanými dodatkami; riaditeľ zodpovedá za
zverejnenie zriaďovacej listiny, jej dodatkov v schválenom znení.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

