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CIELE A PRIORITY  

 

Táto časť definuje oblasti rozvoja ktoré sú z pohľadu mestskej časti prioritnými. V každej oblasti je definovaná vízia, ktorá určuje smer rozvoja 

danej oblasti, prípadne aj smery v ktorých MČ rozvoj v danej oblasti neplánuje.  

Účasť obce: 

 

A) Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica bude realizátorom (investorom, žiadateľom o podporu)  

B) Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica bude aktívnym spoluúčastníkom realizácie /prípravy zámeru 

C) Mestská časť Bratislava – Záhorská bystrica bude poskytovať súčinnosť pri realizácii zámeru 

D) Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica bude iniciátorom (garantom) 

 

Priorita: 

 

I. Zámer sa v období platnosti PHSR bude realizovať 

II. Zámer sa v prípade nedostatku finančných prostriedkov bude realizovať s urč. obmedzením 

III. Zámer sa bude realizovať iba v prípade získania mimorozpočtových zdrojov 

IV. Zámer sa bude realizovať v prípade, že bude financovaný z prostriedkov súkromných investorov, ktoré neposkytuje MČ 
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1. Hospodárstvo a ekonomika (lesníctvo, poľnohospodárstvo) 
 

Vízia: 

 

V oblasti hospodárstva a ekonomiky je víziou kladenie dôrazu na rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré nebudú zaťažovať životné prostredie.  
 
Dôležitým sa z tohto pohľadu javí zámer výstavby nákupnej zóny v lokalite Františkov majer, ktorá pozitívne ovplyvní zamestnanosť ako aj rozvoj služieb pre 
obyvateľov. V mestskej časti je vysoký potenciál kvalifikovaných pracovných síl s požadovaným vzdelaním.  Vytvorením nákupnej zóny sa  otvorí priestor pre 
rozvoj malého a stredného podnikania obyvateľov v priestoroch veľkých obchodných domov čím sa zníži nezamestnanosť v mestskej časti. Za účelom rozvoja 
hospodárstva mestskej časti sa preto javí ako prioritné vytvoriť samostatný logistický a hospodársky celok so všetkými dostupnými inžinierskymi sieťami 
umožňujúci príchod investorov do katastrálneho územia. 
 

Cieľ 1   Vytvorenie podmienok pre prílev nových investícií a rozvoj malého a stredného podnikania 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Identifikovať potreby a vytvoriť vhodné 
podmienky pre investorov 

MČ 2010 - 2015 
nie je 
špecifikovaný 

2015 A I. 

1.2 

Podporiť vysporiadanie majetko - 
právnych vzťahov vhodných území na 
výstavbu nákupnej zóny (v lokalite 
Františkov Majer) 

MČ 
podľa 
potreby  

nie je 

špecifikovaný 
2012 B I. 

1.3 
Pripraviť inžinierske siete pre výstavbu 
nákupnej zóny 

súkromní investori 
(Baumax, TPD 
a.i.) 

2010 - 2013 
nie je 

špecifikovaný 
2013 D II. 

1.4 Zrealizovať výstavbu nákupnej zóny 
súkromní investori 
(Baumax, TPD 
a.i.)  

2010 - 2013 
nie je 

špecifikovaný 
2013 D II. 

1.5 Stabilizovanie urbárskej spoločnosti 
Lesné pozemkové 
spoločenstvo, MČ 

2010 - 2012 
nie je 

špecifikovaný 
2011 B I. 

1.6 Starostlivosť o lesy zvláštneho určenia  
Lesné pozemkové 
spoločenstvo, MČ 

2010 - 2015 
nie je 

špecifikovaný 
2012, 2015 C I. 

1.7 
Výstavba podnikateľských inkubátorov 
pre podporu vedy a výskumu 

Súkr. investori 2011 - 2015 
nie je 

špecifikovaný 
2015 B IV. 
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2. Technická infraštruktúra 
 

Vízia: 

 

Obec disponuje základnou infraštruktúrou (telekomunikácie, vodovod, plyn, elektrina, komunikácie), ktorú je potrebné vzhľadom na jej morálnu, 
technologickú i kapacitnú zastaranosť modernizovať i dobudovať. V oblasti rozvoja technickej infraštruktúry plánuje Záhorská Bystrica riešiť otázku 
skvalitnenia cestného spojenia, miestnych komunikácií v mestskej časti ako súčasť celkového vylepšenia životných podmienok obyvateľov resp., v rámci 
vylepšenia rázu obce ako takej. Rovnako MČ plánuje rozšírenie a obnovu vodovodných, plynovodných sietí a kanalizácie tak, aby kapacitne postačovali 
a vyhovovali súčasným požiadavkám. Rekonštrukcia sieťových rozvodov bude realizovaná v súčinnosti s ich prevádzkovateľmi. Zrušenie vzdušných vedení 
elektrických, telekomunikačných a internetových sietí a ich presunutie do zeme sa bude realizovať ako súčasť rekonštrukcií sieťových rozvodov. 
 

 

Cieľ 1   Zabezpečenie kvalitného cestného spojenia – rozvoj dopravnej infraštruktúry 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Rozšíriť štátnu cestu na 4 pruhy 
v úseku od plánovanej okružnej 
križovatky na Bratislavskej ulici po 
hranicu MČ Lamač 

Hl. mesto BA 2015 
nie je 

špecifikovaný 
priebežne / 
každoročne 

C I. 

1.2 
Vybudovať diaľničný privádzač medzi 
Stupavou a Záhorskou Bystricou 

NDS 2010 - 2011 
nie je 

špecifikovaný 
2010, 2011 B  I. 

1.3 
Vybudovať tzv. kolektory – súbežné 
cesty povedľa diaľnice D2 

NDS 2015 
nie je 

špecifikovaný 
každoročne B I. 

1.4 
Revitalizovať cestnú zeleň na ulici 
Československých tankistov 

MČ, Hl. mesto BA 2011 

30 tis. – MČ 
Zvyšné 
financie Hl. 
mesto BA 

2011 A II. 
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1.5 
Vybudovať kruhové objazdy na 
štátnej ceste I/2 križovatky Krče 
a II/505 

súkromní investori 2010 - 2011 
nie je 

špecifikovaný 
2011 B I. 

1.6 
Vybudovať obchvatovú komunikáciu 
– prepojenie MČ Záhorská Bystrica 
s MČ Devínska Nová Ves 

súkromní investori 2015 
nie je 

špecifikovaný 
2012 a 2015 D III. 

1.7 Presadzovať budovanie - diaľnice D4 NDS 2015 
nie je 

špecifikovaný 

 
každé dva roky 
2011, 2013 
2015 

B II. 

1.8 
Vybudovať svetelnú križovatku na 
ulici ČSL tankistov  

Hl. mesto BA 2010 10 tis. 2010 B I. 

1.9 
Rekonštruovať miestne komunikácie 
III. a IV. Triedy 

MČ ZB 2010 - 2015 66 tis. ročne každoročne A II. 

1.10 
Rekonštruovať miestne chodníky 
a budovať nové 

MČ ZB 2010 - 2015 33 tis. /ročne každoročne A II. 

 

 

Cieľ 2 
 
Skvalitnenie a rozšírenie vodovodných, plynovodných a elektrických sietí   
 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť za 
realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

 
Vybudovať vodojem – nad Lomom 
 

BVS a.s. 2012 - 2016 
nie je 

špecifikovaný 
2013, 2015 C II. 

1.2 
Rozširovať vodovodnú sieť v rámci 
novej výstavby – nové lokality 

súkromní investori 2010 - 2016 
nie je 

špecifikovaný 
Každé 2 roky D IV. 
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1.3 
Realizovať rozšírenie kapacity ČOV 
v DNV  

Súkromní 
investori, BVS a.s. 

2010 - 2013 
nie je 

špecifikovaný 
2012 B I. 

1.4 
Vybudovať novú a rekonštruovať 
existujúcu dažďovú kanalizáciu   

MČ, súkromní 
investori 

2010 - 2016 MČ – 100 tis. 2013, 2016 A, B I. 

 

 

Cieľ 3 Obnovenie verejných priestranstiev 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť za 
realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Revitalizovať obecné studne 

 
MČ 2010 10. tis 2010 A II. 

1.2 Doplniť zeleň a Námestí Rodiny MČ 2010 3 tis.  2010 A II. 

1.3 

Otvoriť koryto potoka od reštaurácie 
Kohútik po pekáreň U Floriánka – 
vyriešiť parkovú úpravu s pešou zónou 
vpravo smerom k pekárni 
s komunikačnými prepojeniami na 
susednú komunikáciu 

MČ, MVO 2012 - 2016 
príprava  
50 tis. 

2016 A, B II. 
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3. Ţivotné prostredie 
 

Vízia:  

 
Víziou v tejto oblasti je najmä zlepšenie súčasného životného prostredia stavu v MČ. Výraznou požiadavkou je najmä starostlivosť o prírodné zdroje 
a zaistenie rovnováhy medzi potrebami obyvateľov a prírodou. Cieľom je zlepšenie estetického vzhľadu mestskej časti a zvýšenie záujmu obyvateľov 
o problémy životného prostredia a dosiahnutie aktívnej účasti verejnosti pri ich identifikácii a riešení. V rámci rozvoja environmentálnej infraštruktúry priamo 
v MČ sa v krátkodobom až strednodobom časovom horizonte javí ako potrebné rozšírenie a najmä úprava existujúcej verejnej zelene a zlepšenie odpadovej 
politiky. V rokovaniach s NDS bude dôležitou otázkou vybudovanie koridorov pre zver nad diaľnicou na území MČ. 
V oblasti trvalo udržateľných zdrojov energie bude MČ podporovať využívanie geotermálnej a slnečnej energie. Využívanie veternej energie nie je v súlade so 

zámermi MČ v tejto oblasti. 

Dôslednosť pri realizácii sankčných systémov v prípade záväzných regulatívov mestskej časti v oblasti životného prostredia. 

Podporovať také typy ekonomických aktivít, ktoré nezaťažujú životné prostredie. 

 

Cieľ 3 Všeobecná ochrana prírody a jej jednotlivých prvkov 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

1.1 
Vysadiť stromoradia v blízkosti 
komunikácií mimo intravilánu obce 

MČ 2010 - 2016 30 tis. každoročne A I. 

1.2 

Propagovať služby separovaného 
odpadu – zber bioodpadu, 
podporovať rozvoj a funkčnosť 
systému separovaného zberu 

MČ, OLO a.s., 
prevádzkovateľ 
zberného dvora 

2010 - 2016 
1,7 tis. / 
ročne 

každoročne B I. 

1.3 

Revitalizovať vodné toky, ochraňovať 
a realizovať pravidelnú údržbu 
vodných tokov v katastri Záhorskej 
Bystrice 

MČ, povodie 
Moravy, súkromní 
investori 

2010 - 2016 
MČ  
3 tis./ ročne 

každoročne B II. 

1.4 
Pravidelne monitorovať a likvidovať 
nelegálne skládky  

MČ 2010 - 2016 
30 tis. / 
ročne 

každoročne A I. 
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1.5 
Vybudovať kryté státie pre nádoby 
separovaného odpadu 

MČ 2011 - 2015 
1,7 tis. / 1 
zberné 
miesto 

Každé 2 roky A III. 

1.6 
Podporovať tvorbu zón pre rekreáciu 
a oddych obyvateľov Záhorskej 
Bystrice ako aj Bratislavy 

MČ 2010 -2016 2 tis. 2013, 2016 D III. 

1.7 Skvalitňovať služby zberného dvoru 
prevádzkovateľ, 
MČ 

2010 - 2016 2 tis. / ročne každoročne B I. 

1.8 

V súčinnosti s okolitými MČ 
podporovať vybudovanie prevádzky 
na spracovávanie a kompostovanie 
rastlinného odpadu  

Súkromný 
prevádzkovateľ, 
MČ, okolité MČ 

2010 - 2013 
nie je 

špecifikovaný 
2013 B I. 

1.9 

Organizovanie a podpora kampaní, 
ktoré majú za cieľ zvýšiť povedomie 
občanov v oblasti ochrany životného 
prostredia, zámer - pokračovať aj 
naďalej v osvedčených projektoch 

MČ 2010 - 2016 4 tis. každoročne A I. 

1.10 
Rekultivovať koryto Mariánskeho 
potoka – parková úprava, oddychová 
zóna 

MČ 2010 - 2012 150 tis. 2012 A III. 

1.11 
Zlepšovanie tepelno- technických 
vlastností stavieb – objektov v správe 
MČ 

MČ 2010 - 2016 400 tis. 
2012, 2014, 
2016 

A II. 

1.12 Rekonštrukcia objektov MŠ a ZŠ MČ 2010 - 2016 
70 tis. / 
ročne 

každoročne A I., II. 

 

 



8 

 

4. Školstvo, sociálne sluţby, zdravotníctvo 
 

Vízia: 

Sociálna politika a zdravotníctvo je jednou z prioritných oblastí, na ktoré mestská časť upriamuje svoju pozornosť. Víziou je predovšetkým zabezpečenie 
neustáleho skvalitňovania a zvyšovania životnej úrovne občanov v sociálnej oblasti a zdravotníctve so zameraním na mladé rodiny a dôchodcov. Demografické 
ukazovatele poukazujúce na starnutie obyvateľstva a nárast percentuálneho zastúpenia poproduktívnej zložky obyvateľstva na úkor predproduktívnej zložky 
naznačujú potrebu budovania sociálnej a zdravotnej infraštruktúry. Vzhľadom na to, že základná sociálna pomoc, ktorá zostáva v kompetencii základného 
sociálneho systému štátu, je túto pomoc potrebné podporiť budovaním lokálnej siete a podporou lokálnych inštitúcií. 

V prípade zvýšenia miery nezamestnanosti v mestskej časti aktívne pristúpiť k pomoci občanom na prekonanie tohto stavu vytváraním verejno-prospešných 
miest alebo poradenstvom pri hľadaní si vhodného zamestnania. 

Cieľ 1 
Dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry sociálnych zariadení a zvýšenie úrovne sociálnych 
sluţieb občanom 

 
 

Opatrenia 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

Obdobie 
realizácie 

Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

Monitorovanie Účasť obce Priorita 

 
1.1 
 

Vybudovať resp. zrekonštruovať objekt 
pre zriadenie vo forme denného 
stacionára a hospicu, pre dlhodobý 
pobyt chorých a starých občanov  

    Obec 2010-2012 1500000 € každoročne        B         III 

1.2 
Zriadiť tím opatrovateliek a zabezpečiť 
ich odborné vyškolenie 

    Obec 2010-2012   17.000 €  priebežne        A          I 

1.3 
Zabezpečiť rehabilitačné služby pre 
občanov v dennom stacionári 

    Obec    2012    15000 €  priebežne        B         III 

1.4 
Podporovať zvyšovanie pôrodnosti 
zvýšením finančnej jednorazovej 
výpomoci pri narodení dieťaťa 

      Obec   2010    6000 €  každoročne         A            I 

1.5 
Finančne podporovať sociálne slabšie 
a viacdetné rodiny s deťmi 
v predškolskom a školopovinnom veku  

      MČ    2010 
nie je 

špecifikovaný 
 každoročne         A            I 
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1.6 
Udržanie poskytovania jednorazových 
príspevkov na stravovanie, pohreb, 
príspevky pre občanov ZŤP 

       MČ   2010     4400 €  každoročne         A            I 

1.7 
Vybudovať obytný dom s možnosťou 
prenájmu jednoizbových bytov  
vlastným sociálnym zariadením. 

       MČ, MVO, Hl, 
mesto, VÚC 

2010-2012 6500000 €  priebežne         B          III 

1.8 
Vybudovať obytný dom s nájomnými 
bytmi pre mladé rodiny 

MČ, MVO    2012 1000000 €  priebežne         B          III 

 

Cieľ 2 Zvýšenie úrovne poskytovania zdravotníckych sluţieb 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

Monitorovanie 
 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Pripravovať zdravotné prednášky 
k aktuálnym zdravotným témam 
(alergické ochorenia a astma, 
recidivujúce infekty DC a kolektív, 
očkovanie a kontraindikácie očkovania, 
potravinová alergia atď.) 

     Obec    2010    330 € každoročne          A           I 

1.2 

Odborne poradiť, organizačne 
a finančne podporiť rodičov detí -  
alergikov a astmatikov z viacdetných 
a sociálne slabších rodín pri nástupe 
dieťaťa na liečebný pobyt 

      Obec  2010    330 €  každoročne         A          I 

1.3 
V prípade nárastu počtu obyvateľov 
zriadiť ambulanciu očného lekára 
a kardiológa 

     Obec  2012 
nie je 

špecifikovaný 
 priebežne         C         II 

1.4 

Udržať projekt „Zdravé mesto“ a raz 
ročne organizovať v MČ bezplatné 
merania krvného tlaku, cholesterolu 
a cukru 

MČ, červený kríž  2010 
nie je 

špecifikovaný 
 každoročne         B          I 
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1.5 
Finančne podporovať záujmové 
organizácie fungujúce v mestskej časti 

     Obec  2010 
nie je 

špecifikovaný 
 každoročne         A          I 

1.6 Rozšírenie a vybudovanie MŠ MČ      

1.7 Vybudovanie MŠ v pastoračnom centre       

1.8 Podporiť vybudovanie súkromnej MŠ Súkr. investor      

 

 

5. Cestovný ruch a cezhraničná spolupráca 

Vízia: 

 

Zámerom je realizácia aktivít v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v MČ, podporu a rozvoj ľudových tradícií, kultúrnych a 

historických hodnôt a prvkov originality, ďalej organizovanie rôznorodých informačných aktivít, kultúrnych a spoločenských podujatí, slúžiacich na podporu 

rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Realizácia zámerov smerujúcich k podpore rôznych oblastí cestovného ruchu napr. turistika, letné 

rekreácia atď. 

 

Cieľ 3 Zvýšenie rozsahu poskytovaných sluţieb v cestovnom ruchu 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť za 
realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

1.1 
Zrekonštruovať objekt na ul. Jána 
Raka na Richtársky dom 

MČ 2010 - 2013 350 tis. 2013 A II. 
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1.2 
Vypracovať zámer na prebudovanie 
kameňolomu na otvorené divadlo a 
výstavnú sieň 

OZ, MČ 2011 - 2015 
nie je 

špecifikovaný 
2013, 2015 C IV. 

1.3 
Obnoviť historické jadro ZB (úprava 
križovatky ulíc Pútnicka a Jána Raka) 

MČ 2010 - 2016 2 mil. každoročne A III. 

1.4 
Nadviazať kontakt s mestskými 
časťami / mestami v zahraničí (ČR, 
IT, CRO) 

MČ 2010 - 2016 2 tis. / ročne každoročne A I. 

1.5 
Vytvoriť úzku spoluprácu s Rakúskym 
družobným mestom v oblasti školstva 

ZŠ, MČ 2010 - 2016 2 tis. / ročne každoročne B I. 

1.6 
Vybudovať cykloturistické trasy 
v katastri MČ 

Súkromní 
investori, BSK, MČ 

2010 - 2016 10 tis.  Každé 2 roky B II. 

1.8 Vybudovať vínnu pivnicu s vinotékou MČ 2012 - 2016 35 tis. 2015 A III. 

1.9 
Zriadiť prevádzku „Šenk“ s tradičnou 
miestnou kuchyňou v Richtárskom 
dome 

MČ, súkromný 
prevádzkovateľ 

2012 - 2015 16 tis. 2013 A III. 

1.10 
Vybudovať penzión (ubytovanie pre 
turistov) 

Súkromní investori 2010 - 2016 
nie je 

špecifikovaný 
2013, 2016 D IV. 
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6. Šport a kultúra 

Vízia: 

 

V mestskej časti momentálne absentujú primerané zariadenia na celoročné kvalitné trávenie voľného času, ktoré sú z dlhodobého hľadiska  potrebné pre 
uspokojovanie rekreačných aktivít obyvateľstva ako aj príležitostných návštevníkov. Opatrenia zamerané na riešenie tohto stavu predpokladajú 
rekonštruovanie a dobudovanie verejne prístupných športovísk a hracích plôch. V oblasti kultúry je MČ zameraná hlavne na využitie existujúcich tradícií 
a kultúrnych inštitúcií, ktoré má k dispozícii na organizovanie takých podujatí, ktoré budú pútavé nielen pre samotných obyvateľov, ale aj pre širokú 
verejnosť. 
 

 

Cieľ 1 Zvýšenie kvality občianskej vybavenosti v oblasti športu 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť za 
realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Vybudovať multifunkčné športoviská 
v nových lokalitách 

Súkromní investori 2011 - 2016 
nie je 

špecifikovaný 
2014, 2016 C IV. 

1.2 Dobudovať futbalový areál MČ, FK 2010 - 2015 100 tis. Každoročne A, B II. 

1.3 Vybudovať floorballovú halu 
Súkromní 
investori, MČ 

2011 - 2016 1 mil. 2016 B III., IV. 

1.4 
Vybudovať športový areál 
nadregionálneho významu ktorého 
súčasťou bude krytá plaváreň 

MČ, hl. mesto, 
VÚC, súkr. 
investori 

2014 – 
2016 

Nie je 

špecifikovaný 
2016 C III., IV. 

1.5 
Podporiť rozvoj a skvalitnenie 
športových aktivít (squash, jazdectvo, 
tenis...) 

OZ, MČ 2010 - 2016 
MČ – 3 tis./ 
ročne 

každoročne C II. 

1.6 
Podporovať klubovú činnosť OZ a MVO 
pôsobiacich v oblasti športu 

MČ 2010 - 2016     
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Cieľ 2 Podpora a rozvoj kultúry 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť za 
realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Pravidelne organizovať koncertné 
podujatia amatérskych skupín 
v priestoroch kameňolomu 

MČ, OZ 2012 - 2016 
nie je 

špecifikovaný 
2016 C III. 

1.2 Prevádzkovať miestnu knižnicu MČ 2010 35 tis. každoročne A I. 

1.3 
Podporiť folklórne podujatia 

MČ, OZ 2010 - 2016 
MČ – 5 tis. 
/ročne 

každoročne A, B I. 

1.4 Koncerty v kostole ????? (udrţať)       

1.5 
Obstarať vonkajšie pódium MČ 2010  20 580 €  2010 A II. 

1.6 

Rekonštruovať interiér Spoločenského 

domu  
MČ 2010 - 2012 147 500 € 2012 A II. 

1.7 

Organizovať spol. a kultúrne podujatia 

v ľudovom a Richtárskom dome 
MČ 

2010 - 2016 
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7. Regionálny rozvoj 

Vízia: 

 

Zintenzívnenie spolupráce s existujúcimi regionálnymi združeniami a organizáciami. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti, tak aby 

zodpovedala súčasným trendom.  

 

Cieľ 1  

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Zintenzívniť spoluprácu s regionálnym 
združením Záhorie 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.2 Účasť na cestovných veľtrhoch    
nie je 

špecifikovaný 
   

1.3 

Zúčastňovať sa na prezentačných 

aktivitách nadregionálneho významu   
nie je 

špecifikovaný 
   

1.4 
Udržiavať a rozvíjať spoluprácu s MČ 
Lamač 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.5 podpora agroturistiky       

1.6 
vybudovanie zverinca pre voľne žijúcu 
zver 
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8. Občianska infraštruktúra 

Vízia: 

 

Víziou je zabezpečenie zlepšovania stavu vybavenosti a kvality technickej infraštruktúry v mestskej časti na úroveň vyspelých miest EÚ. 

 

Cieľ 1  

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

 
Monitorovanie 

 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Rozšíriť obchodnú sieť (supermarket)   
nie je 

špecifikovaný 
   

1.2 
Vybudovať školiace centrum pre 
širokú verejnosť 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.3 

Zriadiť pobočku vysokej školy resp. 

univerzity   
nie je 

špecifikovaný 
   

1.4 
Rozšíriť počet  a rekonštruovať 
zastávky MHD  

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.5 
Rozšíriť dosah MHD na nové 
zastavané lokality ZB 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.6 Mobiliár – zjednotiť ráz MČ   
nie je 

špecifikovaný 
   

1.7 Vytvoriť jednotné - stabilné 
označenie ulíc a inštitúcií 

  
nie je 

špecifikovaný 
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1.8 Rozvíjať integrovaný dopravný 
systém 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.9 
Vybudovať detské preliezky, 
trampolínu a lanovú dráhu pri bufete 
RAMBO 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.10 
Zaviesť káblovú televíziu   

nie je 

špecifikovaný 
   

1.11 
Vybudovať centrum občianskej 
vybavenosti (poskytujúci širokú škálu 
služieb) 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.12 
Odhaľovať čierne stavby   

nie je 

špecifikovaný 
   

1.13 Rekonštruovať obecné studne 
vrátane úpravy okolia  

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.14 Rozšíriť parkovacie miesta pred 
reštauráciami a úradmi 

  
nie je 

špecifikovaný 
   

1.15 

Vybudovať oddychovú zónu 
v priestoroch starého cintorína 

Vybudovať WC 

RKC - farnosť, MČ 2010 - 2014 100 tis. 2012, 2014 C IV. 

1.16 
Vybudovať pastoračné centrum RKC - farnosť 2010 - 2015     
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9. Informatizácia spoločnosti 

 

Vízia: 

 

Informatizácia spoločnosti predstavuje postupný prechod k maximálnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach 

spoločenského, politického a hospodárskeho života. Z pohľadu mestskej časti je informatizácia koncepčne riadený proces smerujúci k elektronizácii 

poskytovaných služieb a podpora využívania IKT obyvateľmi všetkých vekových kategórií. Cieľom je vybudovanie modernej a efektívnej samosprávy “blízkej” 

občanom a zabezpečenie skvalitnenia informovanosti verejnosti a prístupu k informáciám. 

 

Cieľ 1 Elektronizácia miestnej samosprávy a zlepšenie informovanosti verejnosti 

 
 

 
Opatrenia 

 
Zodpovednosť 
za realizáciu 

 
Obdobie 
realizácie 

 
Finančný 
plán 
príprava/ 
realizácia 

Monitorovanie 
 
Účasť obce 

 
Priorita 

 
1.1 
 

Vytvoriť elektronickú podateľňu MÚ MČ 2011 - 2012 4.000   I. 

1.2 
Zriadiť „wifi free zone“ na Námestí 
rodiny a v priestoroch knižnice 

MČ 2010 - 2011 3500   I. 

1.3 

Oznamy miestneho úradu zasielať vo 

forme SMS správ 
V súčinnosti 
s okolitými MČ 

2012 - 2013 4000  A, B I. 

1.4 
Vytvoriť počítačovú čajovňu 
v priestoroch knižnice 

MČ 2010 - 2011 10000   I. 

1.5 
Vytvorenie optickej siete na území MČ 
– Smart City, digitálne mesto 

MČ, súkromný 
investor 

2012 - 2016 2 mil. 2016 C IV. 

  

 


