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Čiastková úloha:
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Cieľ čiastkovej úlohy:

Rozvojová stratégia, Ciele a priority, Akčný plán - Opatrenia a aktivity
Finančný plán, možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov EÚ a dotácií
Zabezpečenie realizácie, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie programu
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Zadanie úlohy
MČ Bratislava – Lamač si v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov objednalo spracovanie Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej
časti Bratislava - Lamač do roku 2010 u spoločnosti Urbanis, s.r.o. na základe Zmluvy o dielo, č. zmluvy:
1/2007, podpísanej 30.04.2007, medzi mestskou časťou Bratislava - Lamač, zastúpenou starostkou Mgr.
Oľgou Keltošovou a spoločnosťou Urbanis s.r.o., zastúpenou Ing. arch. Zuzanou Aufrichtovou.
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Kraj:
Bratislavský
Okres:
Bratislava IV
Mesto:
Bratislava
Mestská časť:
Bratislava – Lamač
Kataster:
Lamač
Územná rozloha MČ: 654,3 ha
Počet obyvateľov:
6 447
Nadmorská výška:
Vodáreň 273,7 m.n.m
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Úvod
Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Lamač do roku 2010
vychádza z analýzy potenciálu MČ, z vyhodnotenia jej silných a slabých stránok, z posúdenia príležitostí
a rizík budúceho vývoja, ako aj zo zohľadnenia všeobecne platných princípov usporiadania spoločnosti
a zo skúseností vyspelých demokratických krajín s trhovou ekonomikou a efektívnou verejnou správou.
Spoločným cieľom stratégie je:
Lamač, v ktorom sa neustále zvyšuje kvalita života, posilňuje sociálna súdržnosť, skvalitňuje
životné prostredie, zlepšujú podmienky na podnikanie a hospodársky rast a podporuje kultúra a
vzdelanosť jeho obyvateľov.
Cestou k napĺňaniu základného cieľa je v jednotlivých oblastiach čo najdôslednejšie uplatňovať
nasledovné princípy:
•

osobná sloboda a osobná zodpovednosť

•

neobmedzovaná konkurencia

•

dobrovoľná solidarita

•

subsidiarita

•

efektívnosť a kvalita

•

transparentnosť rozhodovania

Osobná sloboda a osobná zodpovednosť
Pôsobenie samosprávy MČ smeruje k napĺňaniu potrieb a záujmov jej obyvateľov. Úlohou
verejnej správy však nie je nahrádzať osobnú zodpovednosť jednotlivcov, ale vytvárať čo najlepšie
prostredie pre uplatnenie slobodných aktivít a iniciatív jednotlivých ľudí a podnikateľských subjektov.
Neobmedzovaná konkurencia
Konkurencia je hnacou silou vývoja a zlepšovania života ľudí. MČ Lamač rešpektuje túto
skúsenosť vyspelých krajín a bude sa snažiť minimalizovať všetky regulačné zásahy do podnikania, ktoré
obmedzujú individuálnu iniciatívu a konkurenčné pôsobenie podnikateľských subjektov v trhovom
hospodárstve.
Dobrovoľná solidarita
Prirodzenou formou zabezpečovania potrieb tých ľudí, ktorí sa nedokážu o seba postarať sami, je
uplatňovanie dobrovoľných foriem solidarity, súkromných iniciatív a aktivít „zdola“, najmä pôsobenia
mimovládnych, charitatívnych a cirkevných organizácií. MČ Lamač má záujem vytvárať čo najlepšie
podmienky pre ich činnosť, podporovať ich a dopĺňať ich v oblastiach, v ktorých dobrovoľné formy
solidarity nedokážu ľuďom v núdzi zabezpečiť základné životné potreby.
Subsidiarita
Problémy sa majú riešiť tam, kde existujú, teda čo najbližšie k ľuďom. Verejná správa má mať
zodpovednosť za riešenie iba tých problémov, ktoré nemôžu riešiť jednotlivci prostredníctvom svojich
aktivít na trhu, či v občianskej spoločnosti. V rámci verejnej správy majú byť na vyššiu úroveň prenášané
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iba tie kompetencie, ktoré nie je možné efektívne uplatňovať na nižšej úrovni. MČ Lamač bude preto
podporovať ďalšiu decentralizáciu rozhodovania v rámci verejnej správy.
Efektívnosť a kvalita
Verejná správa je financovaná z prostriedkov, ktoré sú prostredníctvom daní odobraté občanom.
Jej pôsobenie musí byť preto čo najefektívnejšie a zároveň čo najkvalitnejšie. MČ Lamač bude realizovať
kroky, ktoré povedú k zvyšovaniu hospodárnosti ním vynakladaných prostriedkov a kvality ním
realizovaných činností v záujme spokojnosti obyvateľov mesta.
Transparentnosť rozhodovania
Transparentnosť a verejná kontrola sú neodmysliteľnou súčasťou modernej verejnej správy. MČ
Lamač chce mať otvorenú samosprávu, v ktorej sa všetky dôležité rozhodnutia uskutočňujú na základe
vopred stanovených a verejne známych pravidiel a ktorej činnosť je prehľadná a podlieha reálnej
občianskej kontrole.

Vízia a poslanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na
roky 2007 až 2010
Vízia mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2007 až 2010
Lamač, v ktorom sa neustále zvyšuje kvalita života, posilňuje sociálna súdržnosť, skvalitňuje životné
prostredie, zlepšujú podmienky na podnikanie a hospodársky rast a podporuje kultúra a vzdelanosť jeho
obyvateľov.

Poslaním mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2007 až 2010 je zabezpečovať a
poskytovať verejné služby obyvateľom Lamača kvalitne, ústretovo a priateľsky, spravodlivo, transparentne
a čo najefektívnejšie spolu so zavádzaním nových služieb, využívaním moderných informačných a
komunikačných technológií a investovaním do rozvíjania vedomostí a zručností zamestnancov miestneho
úradu.

Základné hodnoty a princípy
•

Kvalitné služby

•

Spokojný občan

•

Priateľská atmosféra vo vzťahu úrad - občan

•

Spokojní zamestnanci
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2. Rozvojová stratégia
Vypracovanie Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava - Lamač vychádza z
nasledujúcich dokumentov:


výsledky vyhodnotenia analýzy sociálnej a ekonomickej úrovne MČ Lamač,



výsledkov dotazníkového zisťovania medzi obyvateľmi MČ,



stratégie rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja,



Národný strategický rozvojový rámec.

2.1 Vymedzenie smeru stratégie
MČ Lamač so svojím územím a obyvateľstvom v rámci mesta Bratislava vytvára priestor, ktorý má
nezastupiteľný spoločenský, kultúrny, ekologický a hospodársky význam. Program je založený na vedomí
jeho svojbytných hodnôt predovšetkým s ohľadom na možnosti rozvoja bývania, vybavenosti a
voľnočasové aktivity obyvateľov MČ Lamač a jeho okolia, s prírodnými hodnotami územia, ktoré je možno
využiť v rámci využívania na cestovný ruch a budovania značky „MČ Lamač“.
Stratégia je zameraná na zdravý a komplexný vývoj MČ v rámci trvalo udržateľného rozvoja
spoločnosti v celkovom kontexte regionálnej politiky VÚC, SR a Európskej únie.
Hlavným zmyslom tvorby predloženej stratégie je vytvoriť východzie podmienky (ciele
organizačné, informačné, dokumentačné a ekonomické) k podnieteniu podpory obyvateľov a samosprávy
k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o zvýšenie kvality života na základe harmonického rozvoja
zdravého životného prostredia, udržovania prírodných a kultúrnych hodnôt územia a rozvoja
hospodárstva.
Formulovanie stratégie MČ vychádza z analýzy jej hlavných problémov, zisťovania ich príčin a
hľadaní riešenia na základe analýzy potenciálnych možnosti pre rozvoj ako aj stanovených predpokladov
a podmienok reálnosti splnenia definovaných cieľov pre riešenie problémov na dané obdobie.
Stratégia je stanovená strategickými cieľmi na základe formulovanej vízie. Predstavujú pohľad do
budúcnosti na najbližšie obdobie. V prípade tohto programu MČ je možno predpokladať jeho aktuálnu
platnosť na 3 roky (v súlade s volebným obdobím) s jeho pravidelnou aktualizáciou v zmysle cyklického
charakteru strategického plánovania
Rozvojová stratégia predstavuje nový integrovaný prístup, ktorý je v súčasnosti zameraný na
problém ekonomického zaostávania území identifikovaných v Národným strategickým rozvojovým
rámcom a Operačným programom Bratislavský kraj.
Pri spracovaní cieľov bol braný zreteľ na jednoduchosť a zrozumiteľnosť s ohľadom na
participáciu zástupcov občanov. Definovanie cieľov je vykonané v jasnej štruktúre so strohým textovým
popisom. Je výsledkom práce a súčinnosti pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov samosprávy,
odborných pracovných skupín a obyvateľstva.
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Program rozvoja MČ vytvára spoločnú stratégiu samosprávy, partnerov a obyvateľov za účelom
riešenia problémov tohto územia. Jeho spracovanie je inicializačným prvkom pretože na tejto báze je
možno:


vytvárať spoločnú platformu partnerstiev a správy rozvoja



formulovať stratégiu rozvoja a definovať jej ciele



podmienky ich zabezpečenia formou konkrétnych projektov



zabezpečiť spôsob kvalitného riadenia procesu rozvoja.

Vízia MČ definovanými cieľmi je základným strategickým východiskom deklarujúci:


na akej úrovni voči vyspelým je MČ v súčasnosti



kam by realizácia rozvojovej stratégie v danom časovom horizonte mala dospieť



aké ciele si pre rozvoj stanovuje



na ktoré problémové okruhy je stratégia sústredená



a ako ich chce dosiahnuť
Realizácia stratégie formulovaná cieľmi je naplňovaná konkrétnymi projektmi. Ekonomický a sociálny

rozvoj je závislý od riešenia všetkých súvislosti a nadväznosti s využitím komparatívnych výhod územia.
Preto v rámci týchto súvislosti musia jednotlivé projekty zabezpečovať rozvoj rôznych oblasti (doprava,
ľudské zdroje, občianska vybavenosť, a pod.)
2.2 Cieľové skupiny stratégie
Cieľová skupina:


obyvatelia MČ Lamač na základe výsledkov kvalitného programu a jeho realizácie formou projektov



zastupiteľstvo, starosta, ktorí majú záujem o rozvoj svojho územia a zvýšenie kvality života obyvateľov



manažéri samosprávy úradu BSK, ktorí koordinujú a inicializujú rozvojové programy regiónu a
poskytujú podporu na rozvoj

Profitujúce skupiny:


samosprávne a štátne orgány pri správe územia a ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva



široká domáca a zahraničná verejnosť na základe realizovaných projektov rozvoja



a využívania produktov rekreácie a oddychu



obyvatelia a nezamestnaní, ktorí získajú príležitosť zamestnania pri zabezpečovaní jednotlivých
projektov rozvoja



manažéri a kľúčové osobnosti pri vytváraní partnerstiev v oblasti podnikania

rozvojové agentúry a SME pri poskytovaní finančnej pomoci a následne pri rozvoji ekonomických aktivít.
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2.3 Strategické ciele MČ Bratislava – Lamač na roky 2007 až 2010
Sú formulované v súlade s analýzou problémov MČ, možnosťami ich riešenia ako aj s ohľadom
na využitie potenciálu územia pre ďalší rozvoj aj vo vzťahu k stratégii VÚC a NRSR a OPBK. Na základe
zhodnotenia zhromaždených informácii, ich analýzy a stanovených predpokladov navrhuje MČ na
obdobie 2007 až 2010 nasledujúce strategické ciele:
1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného štýlu pre
obyvateľov Lamača.
2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné životné a
prírodné prostredie Lamača.
3. Podporovať budovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so
zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača.
4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dôrazom na lokality s najväčším rozvojovým
potenciálom.
5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu a turistiky
využívaním prírodných, historických a kultúrnych hodnôt Lamača.
Na naplnenie strategických cieľov miestne zastupiteľstvo, popri zodpovednej správe mestskej
časti Bratislava - Lamač, sústredí svoje úsilie na dosiahnutie týchto hlavných cieľov v jednotlivých
oblastiach strategických priorít a opatreniach na ich dosiahnutie:
1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného štýlu pre
obyvateľov Lamača


Vybudovať univerzálne zariadenie pre vzdelávacie a záujmové činnosti, zábavu a oddych pre deti,
mládež a rodičov a podporovať a rozvíjať jeho aktivity.



Realizovať vypracovanú a schválenú koncepciu rozvoja telovýchovy a športu v mestskej časti
Bratislava - Lamač v rokoch 2007 – 2010.



Vybudovať verejne prístupné informačné centrum napojené na celosvetové elektronické informačné
zdroje a vytvárať v Lamači predpoklady na rozvoj znalostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky.



Vypracovať systém podpory malých a stredných podnikateľov tak, aby stimuloval zvyšovanie
zamestnanosti a zakladanie a rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým rastovým potenciálom.



Zlepšiť stavu bezpečnosti MČ Bratislava - Lamač inštalovaním kamerového systému a zvýšením
počtu hliadok Mestskej polície.

2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné životné a
prírodné prostredie v Lamači


Vybudovať nové a efektívne využívať existujúce nehnuteľnosti na podporu podnikateľských
subjektov.
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Zabezpečiť efektívne poskytovanie komplexných informácií o investičných príležitostiach a
výhodách investovania v Lamači.



Zabezpečiť spoluprácu aktérov v oblasti sociálnych služieb a voľnočasových aktivít s cieľom
zvýšiť občiansky komfort čo najširšieho spektra obyvateľov Lamača.



Pripraviť projekt a vybudovať zberný dvor na území MČ Bratislava Lamač.

3. Podporovať budovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so zreteľom
na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača


Zabezpečiť spracovanie

dokumentácie a prípravu realizácie stavby hlavnej obslužnej

komunikácie a súvisiacej technickej infraštruktúry v lokalite Nový Lamač.


Dobudovať chýbajúcu, modernizovať existujúcu a vybudovať novú infraštruktúru v rozvojových
územiach so zohľadnením požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj.

3. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dôrazom na lokality s najväčším rozvojovým
potenciálom


Dotvoriť historické centrum Lamača revitalizáciou Vrančovičovej ulice a Malokarpatského
námestia.



Realizovať urbanistickú štúdiu zóny Lamačská brána v lokalite Leskáre orientovanú na
vybudovanie obchodného a zábavného centra celomestského významu a výstavbu bytov.



Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu prestavby objektov bývalej pošty a požiarnej
zbrojnice na Vrančovičovej ulici.



Zabezpečiť vypracovanie územných plánov zón Nový Lamač v lokalitách Zidiny, Zelená hora, Pod
Zečákom, Zečák, Segnáre, Zelenohorský potok, Pri vodojeme, Kameňolom a Záhrady.



Zabezpečiť vypracovanie územných plánov zón Starý Lamač v lokalite Staré záhrady, Popova
húšť a Dzilky.

5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu a turistiky
využívaním prírodných, turistických a kultúrnych hodnôt Lamača.


Vytvoriť a zveľaďovať „značku" Lamača ako celoročnej turistickej destinácie, založenú na prírodných
a kultúrno-historických atraktivitách a posilniť úlohu cestovného ruchu v celkovej skladbe miestnej
ekonomiky v Lamači.
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Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu
ulicu a každoročne organizovať oslavy výročia tejto historickej udalosti s cieľom upevňovať pocit
euroobčianstva v rámci Európskej únie.



Vybudovať cyklotrasy a turistické chodníky a udržiavať ich v dobrom stave.



Iniciovať vytvorenie partnerstva na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Malých Karpát,
koordinovať spoločné aktivity, poskytované služby a efektívnu propagáciu.



Vytvoriť sieť kvalitných, dobre prepojených a efektívne koordinovaných služieb a kultúrnospoločenských aktivít podporených modernou a fungujúcou infraštruktúrou.

6. Podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do služieb a výrobkov v oblasti informačnokomunikačných technológií


Vytvorenie štandardného informačného systému verejnej správy MÚ MČ Lamač.



Zavádzanie rozšírených verejných e-služieb na úrovni MÚ MČ Lamač - zavedenie rozšírených
verejných e-služieb, znižovanie administratívneho zaťaženia, zvyšovanie transparentnosti procesov
MÚ MČ Lamač.



Vybudovanie integrovaného obslužného miesta, ktoré bude poskytovať integrované verejné služby na
jednom mieste.



Podpora dostupnosti širokopásmového internetu - rozvoj infraštruktúry a postupné pripájanie
optických

sietí

v MČ Lamač,

marketingové aktivity zamerané na zvyšovanie dopytu po

širokopásmovom pripojení a elektronických službách, budovanie a rozvoj verejne vlastnených
širokopásmových sietí.
Predložené ciele miestneho zastupiteľstva na roky 2007 - 2010 sú postavené na princípe
koncentrácie úsilia do prioritných oblastí rozvoja a na výbere aktivít a projektov, ktoré nájdu svoje
vyjadrenie v akčných plánoch.
Akčný plán Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na roky 2007 – 2010 viď.
Príloha č.1 Strategickej časti.
Akčné plány pre jednotlivé úlohy budú vytvárané v pracovných skupinách zostavených z členov
Komisie pre strategický rozvoj. Ich realizácia bude viesť k zlepšovaniu v piatich vybraných oblastiach strategických prioritách, ktoré budú ďalej upresňované a dopĺňané.
Konkrétny obsah cieľov budú tvoriť kľúčové úlohy podrobne rozvedené v projektových listoch s
opisom jednotlivých aktivít a zodpovednosti, zdrojov, realizačných nástrojov, finančnej a časovej
náročnosti, výstupov a pod.
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3. Finančné nástroje a podmienky financovania projektov z fondov EÚ
V priebehu rokov 2007 až 2013 je možné v rámci Bratislavského kraja využívať na financovanie
projektov zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ.
Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) má na obdobie 2007 – 2013 definované
nasledovné priority:
PRIORITNÉ OSI

Prioritná os 1 Infraštruktúra
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne
sídiel, infraštruktúry životného prostredia a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo
udržateľného rozvoja.

Hlavné oblasti intervencií v rámci prioritnej osi 1
1.

Regenerácia sídiel

2.

Podpora investícií do ochrany životného prostredia

3.

Regionálna a mestská hromadná doprava

Skupina aktivít 1.1 Regenerácia sídiel
Cieľom skupiny aktivít je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja.
Objektívnym nedostatkom sídelných oblastí je technický a sociálny úpadok bytového fondu
predovšetkým v bytových domoch nachádzajúcich sa v mestách. V rámci komplexnej obnovy obytných
území bude dôraz kladený na komplexný prístup zahrňujúci:


technickú obnovu fondu obytných budov,



revitalizáciu vnútroblokov a okolitých priestorov (ohraničeného územia),



zriaďovanie tzv. komunitných centier,



riešenie problémov súvisiacich s dopravou (parkovanie, zastávky, dopr. značenie),



riešenie problémov spojených s rekonštrukciou technickej infraštruktúry.

Stručný popis aktivít


Vypracovanie PHSR a územno–plánovacích dokumentácií - podpora územného plánovania
znižuje neorganizované rozrastanie sídiel. Plánované obnovenie fyzického prostredia prispeje k
rozvoju prírodných a kultúrnych hodnôt územia. Investície do tejto oblasti sú spojené aj s rozvojom
inovačných podnikov na príslušných miestach,



Vypracovanie a realizácia komplexných projektov regenerácie častí sídiel a ich zón -podpora
spracovania a realizácie komplexných projektov regenerácie sídiel a ich obytných zón, revitalizácie
vnútroblokov (ohraničeného územia), obnovy verejnej zelene, rekonštrukcie detských ihrísk, prípravy
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a realizácie programov verejných služieb (projekty umožňujúce zabezpečenie prístupu občanov
k službám - zdravotná starostlivosť, sociálne služby, zriaďovanie komunitných centier), technickej
obnovy fondu obytných budov, riešenia problémov súvisiacich s dopravou (parkovanie, zastávky,
dopravné značenie), odstraňovania bariér pre hendikepovaných občanov (úpravy zabezpečujúce
bezbariérovosť budov, verejných priestranstiev vrátane parkovacích miest pre občanov zdravotne
postihnutých).


Úprava verejných priestranstiev mimo komplexných projektov regenerácie - podpora
zakladania parkov a sadových úprav verejnej zelene, podpora pešej a cyklistickú dopravu
environmentálnych foriem dopravy – dôraz na podpora opatrení zvyšujúcich bezpečnosť občanov
(sanácia a doplnenie verejného osvetlenia), podpora úprav zabezpečujúcich bezbariérovosť budov a
verejných priestranstiev,



Zachovane a obnova kultúrneho dedičstva - podpora obnovy a rekonštrukcie národných kultúrnych
pamiatok a pamiatkových objektov a podpora obnovy a regenerácie historických parkov,



Investície do revitalizácie nevyužívaných priemyselných lokalít - s cieľom prípravy územia pre
nové hospodárske činnosti.

Skupina aktivít 1.2 Podpora investícií do ochrany životného prostredia
Aktivity sú prioritne zamerané na podporu tých skupín aktivít v oblasti environmentálnej
infraštruktúry a ochrany životného prostredia, ktoré budú v rámci Operačného programu Životné
prostredie financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
Cieľom skupiny aktivít je podpora rozvoja environmentálnej infraštruktúry v oblasti a ochrany
prírody a krajiny a budovanie protipovodňovej ochrany.
Stručný popis aktivít :


programy starostlivosti o chránené územia vrátane NATURA 2000 a programy záchrany pre
kriticky ohrozené rastliny a živočíchy - podpora vypracovania dokumentov starostlivosti o chránené
územia a ich realizácie, podpora vypracovania programov záchrany ohrozených rastlín a živočíchov a
realizácie dokumentov starostlivosti o chránené územia, monitoring druhov a biotopov,



infraštruktúra ochrany prírody a krajiny - podpora infraštruktúry ochrany prírody a krajiny (vstupné
areály jaskýň, turistické trasy, zavedenie monitorovacích systémov).



informačné a propagačné aktivity pre oblasť ochrany prírody a krajiny - podpora zriaďovania
informačných stredísk, podpora budovania náučných chodníkov, budovania expozícií a iných foriem
propagácie ochrany prírody,



podpora aktivít na zabezpečenie ochrany pred povodňami - úprava vodných tokov, rekonštrukcia
ochranných hrádzí.
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Skupina aktivít 1.3 Regionálna a mestská hromadná doprava
Regionálna sieť cestných komunikácií je v dôsledku stále rastúceho rozvoja automobilovej
dopravy neúmerne zaťažovaná, čo spôsobuje problémy nízkej priepustnosti a častých dopravných kolízií.
Integrácia hromadnej dopravy do spoločného prevádzkového prostredia a využitie jednotlivých výhod tak,
aby bola dodržaná zásada vhodného, ekonomického a bezpečného pohybu osôb, je jednou z alternatív
riešenia dopravného systému. Integráciou dopravy sa rozumie harmonizácia prevádzky mestskej
hromadnej dopravy, prímestskej dopravy, regionálnej dopravy, optimalizácia a koordinácia verejnej
hromadnej dopravy pomocou zjednotených cestovných poriadkov, jednotnej prestupnej tarify. Neskôr
i budovanie multimodálnych terminálov i integrácia individuálnej a verejnej dopravy.
Cieľom skupiny aktivít je zvýšenie podielu hromadnej dopravy na deľbe prepravnej práce
s dôrazom na použitie ekologicky čistých dopravných prostriedkov.
Stručný popis aktivít
V súlade so schváleným Vecným a časovým harmonogramom prípravy projektu zavedenia IDS
BSK možno už v tomto období stanoviť dve hlavné oblasti záujmu, ktoré napĺňajú svojim obsahom snahu
BSK a Hlavného mesta SR Bratislavy o podporu pri zvyšovaní plynulosti dopravy na báze komplexnej
stratégie budovania systému integrovanej dopravy v BSK:


Zriadenie jednotného tarifného informačného systému

(elektronické označovače a snímače

jednorázových cestovných lístkov a predplatných čipových kariet vo vozidlách a nástupištiach,
predajné automaty, informačné tabule, jednotný informačný systém, marketingová podpora celého
procesu – internetová stránka, informačné strediská, zákaznícke centrá,

vytvorenie jednotného

vlastného dispečerského aparátu a pod.),


Vybudovanie prestupných terminálov vo vytipovaných dopravných uzloch s možnosťou
efektívneho využitia jednotlivých druhov verejnej dopravy (regionálny vlak, prímestský autobus, linky
MHD)./Vytipovanie konkrétnych terminálov bude závisieť od spracovania plánu dopravnej obslužnosti,
ktorého výsledky budeme poznať v mesiaci september 2007.



V oblasti MHD budú podporované investície do rozšírenia sietí trolejbusových tratí, uplatňovanie
predností dvojsystémových (duobusov) vozidiel MHD, dobudovanie zariadení pre preferenciu
koľajovej dopravy na riadených križovatkách, obstaranie a inštalácia riadiaceho software s atribútmi
preferencie koľajovej dopravy, obstaranie a inštalácia informačného systému o prevádzke MHD
v reálnom čase a príprava a realizácia aktivít zameraných na zvýšenie kvality systému integrovanej
osobnej hromadnej dopravy.

Oprávnení prijímatelia


BSK, mestá a obce Bratislavského kraja
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Prioritná os 2 Inovácie a informatizácia
Cieľom prioritnej osi 2 je podpora inovácií, podnikania a rastu vedomostnej ekonomiky
Bratislavského kraja.
Prioritná os sa sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú
potenciál výrazne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu. Cielené
a koordinované intervencie do oblasti inovácií a informatizácie predstavujú efektívnu reakciu na
globalizáciu ekonomiky a zvýšenie konkurencie na domácich a zahraničných trhoch. Podmienkou
dosiahnutia efektu podporovaných činností je komunikácia a

aktívna spolupráca medzi

relevantnými regionálnymi aktérmi a mobilizácia ďalších dostupných zdrojov.
Dynamika produkcie inovácií často plynie zo šance osobne sa stretávať, osobnej komunikácie,
veľmi blízkej interakcie ľudí, myšlienok a zdrojov. Pre vznik takýchto interakcií bude región budovať fóra
a inštitúcie, ktoré premosťujú verejný, akademický a privátny sektor, umožňujú užšiu spoluprácu
relevantných aktérov regionálneho inovačného systému.
Celkovým zámerom je účinná podpora prechodu kraja smerom k vedomostnej ekonomike
prostredníctvom adaptácie regionálneho inovačného systému s efektívnym využitím informačných a
komunikačných technológií s dôrazom na malé a stredné podniky, ktoré sú významným zdrojom
zamestnanosti v regióne. Činnosti budú realizované v súlade s relevantnými stratégiami a politikami
rešpektujúc špecifické potreby Bratislavského kraja, aby bolo možné dosiahnuť kritické množstvá
a pákové efekty. Očakávaným efektom je zvýšená inovačná kapacita podnikov umiestnených v regióne
tvoriť a zhodnocovať poznatky vo forme nových špičkových produktov, služieb, procesov a kompetencií.
Hlavné oblasti intervencií v rámci prioritnej osi 2
1. Inovácie a technologické transfery
2. Informatizácia spoločnosti
Skupina aktivít 2.1 Inovácie a technologické transfery
Cieľom skupiny aktivít je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť
zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP
a vysoký rast ich produktivity.

Stručný popis aktivít


Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov prípravou projektov
transferu technológie a poznatkov do podnikov – návrhy rozvojových projektov, štúdie
realizovateľnosti, identifikácia dostupných produktov, technológií a postupov, prípravou finančných a
ekonomických modelov realizácie, analýzou funkčnej a trhovej uplatniteľnosti výrobku alebo
procesu, realizáciou zavádzania inovácií na základe štúdií realizovateľnosti a pripravených
Časť B - Syntetická časť – rozvojová stratégia
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analytických projektov, podporou pri tvorbe podnikateľských, rozvojových, marketingových,
inovačných a finančných plánov, obstaraním prístrojového a skúšobného vybavenia pre účely
vývoja a testovania nových výrobkov/služieb, výrobou prototypov, ich odskúšanie, polo-prevádzka
a overovacia séria pri výrobkoch, tvorbou návrhu novej služby, jej testovanie na trhu a prípadné
modifikácie, tvorbou projektov aplikovaného dizajnu, vrátane výroby prototypu, odskúšania a poloprevádzky, inováciou produktovej ponuky v MSP nákupom nových progresívnych technológií
zameraných na využitie nových nápadov, patentov, úžitkových vzorov, atď., podporou spolupráce
podnikov a verejných výskumných organizácií, podporou prenájmu priestorov v technologických
parkoch, inkubátoroch a inovačných centrách.


Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií prípravou projektov na transfer
technológií a poznatkov do podnikov s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti,
podporou pilotných projektov a programov na implementáciu nových technológií na využívanie
energie z obnoviteľných zdrojov, hodnotením dopadu zavádzania nových technológií na životné
prostredie, výstavbou zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä malých
vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu
biopalív, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny,
zariadení na využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie, zariadení na
využitie veternej energie, zariadení na produkciu biopalív.



Ochrana

duševného

vlastníctva

podpora

predcertifikačného,

certifikačného,

ako

aj

recertifikačného procesu súvisiaceho so zavedením systémov riadenia kvality, podporou získania
zahraničného certifikátu kvality, podporou pri získavaní medzinárodných akreditácií, vzdelávaním
pracovníkov v oblasti aplikácie systémov riadenia kvality, akreditácie a certifikácie, podporou
finančného krytia prvých fáz právnej ochrany duševného vlastníctva.


Podpora budovania Regionálnej inovačnej siete v Bratislavskom kraji, ktorej celoslovenským
gestorom je Ministerstvo hospodárstva SR ako RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast. V rámci tohto operačného programu v programovom období 2007 - 2013 sa vytvorí regionálna
inovačná štruktúra. Jej účelom bude zvýšiť konkurenčnú schopnosť podnikateľskej sféry
v regiónoch prostredníctvom inovácií. Náplňou regionálnej podpornej štruktúry bude iniciovať
projekty vedúce k individuálnym inovačným projektom.

Oprávnení prijímatelia


MSP



BSK, mestá a obce Bratislavského kraja
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Skupina aktivít 2.2 Informatizácia spoločnosti
Cieľom skupiny aktivít je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do služieb a
výrobkov v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Stručný popis aktivít


optimalizácia a rozvoj infraštruktúry informačných systémov verejnej správy štandardizáciou
informačných systémov verejnej správy, poskytovaním unifikovaných SW riešení potrebných pre
verejnú samosprávu.



zavádzanie rozšírených verejných e-služieb na regionálnej a lokálnej úrovni zavádzaním
rozšírených verejných e-služieb a ich pripájanie do ústredného portálu, znižovaním administratívneho
zaťaženia, zvyšovaním transparentnosti procesov a ich prispôsobením možnostiam nových IKT.



rozvoj integrovaných obslužných miest budovaním a rozvojom obslužných miest, v ktorých sú
poskytované integrované verejné služby na jednom mieste.



podpora tvorby užitočného digitálneho obsahu na regionálnej a lokálnej úrovni skvalitňovaním
systémov získavania, ochrany a spracovania obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií,
tvorbou užitočného obsahu poskytovaného užívateľom prostredníctvom verejných e-služieb na
regionálnej a lokálnej úrovni, elektronizáciou pamäťových a fondových inštitúcií (vybavenie inštitúcií
príslušným hardverom a softverom, sieťami a IKT technológiami), nákupom informačných zdrojov
(databáz, práv na zverejňovanie informácií a pod.), dokumentáciou prejavov nehmotného kultúrneho
dedičstva vrátane dokumentácie tradičných zručností a elektronizácia týchto poznatkov, zlepšením
spoľahlivosti prevádzky informačných a komunikačných systémov.



širokopásmový internet rozvojom infraštruktúry a postupné pripájanie metropolitných optických sietí
v regionálnych a miestnych centrách, marketingovými aktivitami zameranými na zvyšovanie dopytu
po širokopásmovom pripojení a elektronických službách, budovaním a rozvojom verejne vlastnených
širokopásmových sietí.

Oprávnení prijímatelia


BSK, mestá a obce Bratislavského kraja
HORIZONTÁLNE PRIORITY

Pri každej intervencii v rámci OPBK budú v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom SR
rešpektované štyri horizontálne priority:
1. Marginalizované rómske komunity
2. Rovnosť príležitostí
3. Trvalo udržateľný rozvoj
4. Informačná spoločnosť
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Zhrnutie priorít OPBK:
1.1 Regenerácia sídiel

1. Infraštruktúra

1.2 Životné prostredie a ochrana prírody
1.3 Regionálna a mestská hromadná doprava

Operačný
program
Bratislavský

2.1 Inovácie a technologické

kraj

transfery
2.Inovácie a informatizácia
2.2 Informatizácia
spoločnosti

Na čerpanie podporných nástrojov EÚ je potrebné sa sústavne pripravovať, a to najmä:
•

Zahrnutím projektových zámerov do stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ, či
Bratislavského kraja.

•

Systémovým informovaním o projektových zámeroch - BSK, prípadne ďalších príslušných inštitúcií,
ktoré budú projekty monitorovať za účelom prípravy spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu

•

Vypracovaním a aktualizovaním územnoplánovacích dokumentácii na úrovni MČ

•

Vysporiadaním vlastníckych vzťahov, získaním listov vlastníctva alebo uzavretím zmlúv o dlhodobom
prenájme

•

Prípravou stavebnej dokumentácie až po získanie stavebného povolenia, hodnotenia vplyvov na
životné prostredie (EIA), ak je toto hodnotenie požadované zo zákona.

•

Prípravou na povinné spolufinancovanie projektov
Pri realizácii a financovaní projektov zo štrukturálnych fondov je dôležité napĺňať podmienky

Európskej únie nielen pri programovaní (spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), ale
dosahovať tiež efektívnosť použitia finančných zdrojov z rôznych podporných programov tým, že sú
navzájom kombinované a dopĺňané vlastnými zdrojmi (princíp doplnkovosti).
Verejné prostriedky sa budú používať prednostne na prioritné ciele zadefinované v programových
dokumentoch, na účely, ktoré sú pre štát – región, mesto a mestskú časť najdôležitejšie. Takto sa naplní
princíp koncentrácie.
Spojením síl v rámci regiónu, mesta a mestskej časti, prípadne vhodných dotknutých organizácii sa
napĺňa princíp partnerstva.
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4. Zabezpečenie programu a manažment
4.1 Finančné zabezpečenie
Pre finančný plán je možno vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných predpokladov
získavania zdrojov na realizáciu programu. Absolútne ohodnotenie nie je možné vykonať v tomto štádiu
vzhľadom k nedostatku koncepčných podkladov pre ohodnotenie navrhovaných typových projektov.
Východiskový odhad možno založiť na predpoklade, že najväčšie zdroje vyžadujú rozsiahle alebo
komplikované projekty. Sú to predovšetkým investičné projekty:











Vytvoriť amfiteáter v otvorených priestoroch ZŠ na Malokarpatskom námestí
Zabezpečiť rekonštrukciu vnútorných priestorov kina Lamač
Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného strediska
Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu základnej školy a materskej školy
Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na Zhorínskej ul.
Zabezpečiť reguláciu koryta a rekonštrukciu objektov na Lamačskom potoku
Zabezpečiť II.etapu rekonštrukcie chodníkov na Vrančovičovej ul.
Zabezpečiť IV.etapu realizácie koncepcie RTVŠ (detské ihriská a pieskoviská)
Zriadenie klientského centra - služby prvého kontaktu občana s úradom
Spracovanie ÚPD zón

Odhad realizácie programu vychádza preto z týchto zo všeobecne očakávaných zdrojov:
a) Verejné financovanie
b) Fondy EU
c) Celkovo verejné zdroje a fondy EU
d) Ďalšie zdroje:
vlastné zdroje:
predajom, nájmom alebo je vložením majetku do podnikania, tiež možnou emisiou komunálnych obligácii
s dlhou dobou splatnosti, apod.
externé zdroje:
zvýhodnené úvery domácich a zahraničných finančných inštitúcii, ďalšie grantové schémy EU a iných
vyspelých krajín.
súkromné zdroje:
fyzické a právnické podnikateľských subjekty alebo združenia podnikateľov.
Presnejšia špecifikácia finančného rámca a alokácie finančných prostriedkov na realizáciu stratégie,
jej konkrétnych opatrení je nad rámec spracovania tohto dokumentu a bude vykonaná postupne na
základe verejného schválenia predloženej stratégie rozvoja . Upresnenie finančného plánu bude riešené
ako súčasť ďalšej etapy programovacieho cyklu programu.
-

Je potrebné zdôrazniť, že možná výška získanej podpory EU uvedená predtým je zo
štrukturálnych fondov (2007-2013). Tá je limitovaná vo väčšine prípadoch len kvalitou projektov.
Môže byť teda podstatne vyššia ale aj nižšia.
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-

Za významnú oblasť na získanie finančnej pomoci je možno považovať aj fondy EU, ktoré sú
mimo uvedeného rámca (štrukturálny, kohézny, predvstupový) ako aj štátne "granty" vyspelých
krajín (Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus). Tieto možnosti sú
podmienené princípom združovania a partnerstva na základe kvalitného riadenia a konkrétnych
projektov.
Na záver je potrebné poznamenať, že MČ v rámci svojich kompetencii musí zabezpečovať

činnosti a s nimi súvisiace náklady zo získaných verejných zdrojov a majetku. Vzhľadom súčasnému
rozpočtovaniu MČ a veľkosti hmotného a nehmotného majetku je preto hľadať zdroje predovšetkým
v oblasti fondov EU a v skupine ďalších zdrojov.

Rozdelenie financií na priority a opatrenia
Pri zostavovaní rozpočtu MČ na príslušný rozpočtový rok je dôležité dodržiavať podmienku
vyrovnaného rozpočtu. Táto podmienka je daná zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v
znení neskorších právnych prepisov.
Rozpočet MČ je zostavovaný ako plánovaný, vyrovnaný s príjmami a výdavkami. Schválením
SHSR bude finančná komisia pri príprave rozpočtu na rok 2008, 2009, 2010 uvažovať s realizáciou
pomenovaných priorít, ktoré bude potrebné aplikovať do návrhu rozpočtu v ich finančnom vyjadrení. V
prípade zachovania podmienky vyrovnanosti rozpočtu MČ a krytia kapitálových výdavkov len kapitálovými
príjmami bude dôležité nájsť zdroje krytia týchto plánovaných priorít a investičných výdavkov.
Opatrenia na zabezpečenie zdrojov financovania:
•

v maximálnej miere čerpať a využívať cudzie zdroje (prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky zo
štrukturálnych fondov, sponzorské dary a pod.)

•

efektívne a hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami MČ

•

znížiť pohľadávky MČ

•

zefektívniť vyberanie miestnych daní a ich vymáhanie

•

uskutočniť odpredaj neupotrebiteľného majetku MČ.

4.2 Etapy a postup realizácie programu
Postup realizácie obsahuje rámcový návrh ďalšieho postupu. Hlavné etapy a procesy sú
špecifikované na základe spracovania tohto programového dokumentu.
Hlavné etapy programu
E1

Schválenie stratégie rozvoja MČ a jej programového dokumentu

E2

Upresnenie programu (výber projektov, zodpovednosť, čas, financie)

E3

Realizácia a monitoring programu
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Etapa E1

•

informovanie obyvateľstva o stratégií MČ

•

schválenie stratégie programu rozvoja orgánmi MČ

•

podrobné prejednávanie opatrení a úloh

•

hrubý návrh rozpočtu na príslušné obdobie vo vzťahu k programu

•

zabezpečenie organizácie realizácie programu

Etapa E2

•

špecifikácia pravidiel pre výber projektov

•

získavanie, spracovanie, výber, hodnotenie projektov

•

upresnenie vecného, časového a finančného plánu

•

dojednávanie partnerstiev na realizáciu a financovanie programu

•

upresnenie mier a ukazovateľov špecifických cieľov

•

stanovenie pravidiel pre manažment a monitoring programu

Etapa E3

•

sledovanie a kontrola realizácie projektov programu

•

hodnotenie priebehu a výsledkov programu

•

spracovanie správ k čerpaniu prostriedkov (z fondov a pod.)

•

cyklická aktualizácia opatrení a úloh cieľov programu (aktualizácia cyklu etáp E1 až E3)

Rozdelenie financií na priority a opatrenia
Pri zostavovaní rozpočtu MČ na príslušný rozpočtový rok je dôležité dodržiavať podmienku
vyrovnaného rozpočtu. Táto podmienka je daná zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v
znení neskorších právnych prepisov.
Rozpočet MČ je zostavovaný ako plánovaný, vyrovnaný s príjmami a výdavkami. Schválením
SHSR bude finančná komisia pri príprave rozpočtu na rok 2008, 2009, 2010 uvažovať s realizáciou
pomenovaných priorít, ktoré bude potrebné aplikovať do návrhu rozpočtu v ich finančnom vyjadrení. V
prípade zachovania podmienky vyrovnanosti rozpočtu MČ a krytia kapitálových výdavkov len kapitálovými
príjmami bude dôležité nájsť zdroje krytia týchto plánovaných priorít a investičných výdavkov.
Opatrenia na zabezpečenie zdrojov financovania:
•

v maximálnej miere čerpať a využívať cudzie zdroje (prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky zo
štrukturálnych fondov, sponzorské dary a pod.)

•

efektívne a hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami MČ

•

znížiť pohľadávky MČ
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•

zefektívniť vyberanie miestnych daní a ich vymáhanie

•

uskutočniť odpredaj neupotrebiteľného majetku MČ.

Vzájomná koordinácia pri realizácii programu rozvoja MČ
Pri plánovaní projektov v rámci strategických cieľov MČ boli dodržané strategické ciele a priority
Národný strategický referenčný rámec a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského
kraja. Úplný výpočet všetkých možností financovania a koordinácie projektov presahuje možnosti tohto
dokumentu. Jednotlivé projekty je potrebné plánovať v zodpovednosti projektového tímu, ktorý je
identifikovaný v tabuľkách realizácie akčného plánu (Príloha 7a) spoločne so záujmovými skupinami či
partnermi,.

Doporučenia
Projektová príprava
•

Schváliť rozvojové územno-plánovacie dokumentácie.

•

Pripravovať si priebežne projektovú dokumentáciu prioritných projektov.

•

Určiť zámery, pre ktoré je potrebné spracovať posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle
zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

•

Program rozvoja MČ - stanoviť si termíny aktualizácie (doporučujeme 4 ročné programové
obdobie v súlade s volebnými obdobiami, resp. uvažovať nad 8 ročným programovým obdobím)

Spolupráca
•

Prehodnotiť možnosti a výhody zapojenia do už vzniknutých regionálnych štruktúr, prípadne
iniciovať vznik nového mikroregionálneho združenia (buď na základe geografických väzieb,
spoločných problémov, spoločných cieľov).

•

Aktívne rozvíjať už nadviazané partnerstvá na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

•

Stanoviť si kritériá úspešnosti v jednotlivých strategických cieľov a vytvorenie systému
monitorovania tohto programu v pravidelných cykloch na základe vopred určených ukazovateľov
(objem získaných finančných prostriedkov, počet podporených projektov, atd.)

4.3 Organizácia a manažment
Program rozvoja je dôležitý predovšetkým tým, že zhrňuje základné informácie k stratégii vo
všetkých súvislostiach rozvoja. Predkladá sa rôznym komisiám na vyššej programovacej úrovni, slúži ako
koncepčný materiál pre formulovanie cieľov rôznych projektov, ako podklad pre žiadosti o finančnú
podporu na realizáciu týchto projektov a tiež na upresňovanie, získavanie a koordináciu záujmov
partnerov na území MČ.
Realizácia programu je vykonávaná na základe projektov. Pri ich špecifikácii a výbere dochádza k
združovaniu záujmov a prostriedkov. Účinnosť plnenia programu je možno zvýšiť len na základe
partnerstiev. Okrem súkromnej podnikateľskej bázy sú to napríklad partneri, ktorí čerpajú zdroje aj z iných
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fondov EU a zo sveta. Vhodnými partnermi sú vysoké školy, výskumné a technologické inštitúcie. V rámci
špecifických cieľov formulovaných v programe sa táto spolupráca priamo núka.
Z uvedeného vyplýva, že pri realizácii programu sa podieľajú mnohí účastníci jednotlivých
projektov. K tomu je potrebné zabezpečiť vhodnú organizáciu a riadenie tohto procesu, ktorý pozostáva z
plánovacích, komunikačných činnosti ako aj sledovania, hodnotenia a aktualizácie programu.
Organizácia programu
Štruktúra organizačného zabezpečenia manažmentu programu je závislá od špecifických
podmienok a bude upresnená v ďalšom kroku programovacieho cyklu. Pre tento dokument programu je
navrhovaný štandard stanovujúci princípy v tomto obsahu:
Zastupiteľstvo MČ
Najvyšší orgán na čele so starostom má politickú a riadiacu zodpovednosť za plnenie celého
programu rozvoja MČ.

•

prijíma rozhodnutia o postupe realizácie programu

•

ustanovuje riadiacu skupinu/osobu, ktorú poverí riadením procesu

•

schvaľuje návrhy a projekty rozvoja

•

dojednáva partnerské vzťahy

•

zúčastňuje sa programovania v rámci stratégie mikroregiónu

•

hodnotí, schvaľuje výsledky a výstupy programu

•

zabezpečuje jeho realizáciu a rozhoduje o zmenách

Riadiaca skupina
Činnosti riadiacej skupiny preberá najvyšší orgán. (Riadením procesu napr. konkrétneho projektu
však môže poveriť aj inú osobu alebo inštitúciu). Hlavné činnosti manažmentu programu sú:
• organizačné a technické zabezpečenie programu

•

kontrola (fyzická, ekonomická, kvalitatívna)

•

monitoring a evidencia (pomocou ukazovateľov)

•

Hodnotenie (priebežné a záverečné)

•

spracovanie správ o stave a výsledkoch

Pracovná skupina
Zloženie pracovnej skupiny musí odrážať príslušný rozsah záujmov v území MČ. V skupine by
preto mali byť reprezentanti verejného a súkromného sektoru, podnikatelia a pod., zástupcovia ako z MČ
tak aj partneri zúčastňujúci sa na realizácii programu. Dôležití sú predovšetkým odborne zdatní a
spoločensky uznávaní so znalosťou situácie a pomerov a jej programových zámerov. Súčasťou skupiny
môže byť externý konzultant, ktorý je pomocníkom vo všetkých fázach programu. Hlavné činnosti sú:

•

vykonávať rozbory pre zabezpečenie programu

•

posudzovať projekty do programu

•

prejednávať vecnú problematiku s partnermi
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•

spracovávať a preberať dokumentáciu projektov

•

riešiť operatívne problémy pri realizácii programu

•

spracovávať a predkladať návrhy pre aktualizáciu programu

Verejnosť
Účasť verejnosti je zvlášť dôležitá pretože určuje výslednú legitimitu, vierohodnosť
a záväznosť programu. Verejnosť sa v procese tvorby a realizácie programu zúčastňuje dvoma spôsobmi:

•

prostredníctvom svojich zástupcov v celom procese

•

účasťou na prejednávaní čiastkových a celkových výsledkov programu

Konkrétne podoba účasti a formy prejednávania závisí od podmienok, ktoré si MČ vytvorí napr.
pre tlač, rozhlas, internet, verejné prejednávanie a pod. Informovanosť a publicita je jednou z
podmienok úspešnosti realizácie cieľov programu MČ.
Manažment programu
Organizačné zásady a pravidlá riadenia budú stanovené v etape E1. Tieto zásady musia byť
stanovené tak, aby zabezpečovali celý proces plnenia programu. Obsahujú pravidlá pre procesy, ktoré sa
vzájomne prekrývajú. Sú to hlavne tieto všeobecné činnosti:

•

získavanie, sledovanie, hodnotenie a spracovanie informácii

•

prejednávanie nadväznosti postupu realizácie projektov

•

vytváranie technických a organizačných podmienok pre realizáciu projektov
Pre špecifické riešené problémy a projekty je potrebné aby pracovná skupina spracovala aj

špecifické pravidlá v súlade so stanovenými zásadami. Pritom je potrebné rešpektovať aj väzby na okolie
napr.: stavebný dozor, životné prostredie, hygiena, veterinárna starostlivosť, ochrana prírody a krajiny,
finančné úrady, okresné, mestské, krajské úrady a pod.
Pre manažment podľa organizačných zásad musia byť vymedzené základné činnosti,
zodpovednosť, spôsob a forma predkladania správ, časové charakteristiky (napr. frekvencia pravidelného
hodnotenia a schvaľovania zastupiteľstvom, predkladania správ pracovnými skupinami a pod.) Vlastný
rámec manažmentu programu je vymedzený troma hlavnými procesmi, ktorými sú: kontrola, monitoring a
hodnotenie.
Kontrola
Štandardne má byť vykonávaná: fyzická, ekonomická a kvalitatívna kontrola na mieste. Vo fáze
schvaľovania je potrebné kontrolovať výsledky posúdenia prijateľnosti projektu, prípravu zmlúv, kontrolu v
priebehu, ukončenia etapy alebo realizácie, pred platbami a pod.
Kontrola má byť vykonávaná aj u dodávateľa materiálu a služieb. Z kontroly je potrebné spracovať
správy čo je podkladom pre platby (fondy EU, banky). Obsahom je či realizácia rešpektuje stanovené
parametre projektu, finančné prostriedky a či bol dosiahnutý cieľ programu.
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Monitoring
Znamená sledovanie a preberanie výstupov, financovanie jednotlivých činnosti, projektov alebo
etáp. Monitoring je potrebné vykonávať voči stanoveným ukazovateľom špecifických cieľov programu.
Výsledky je potrebné tiež spracovať pretože sú súčasťou správ pre vyššie úrovne programov (regionálny
monitorovací výbor) a administratívu fondov.
Hodnotenie
Je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom programu. Vykonáva sa v
priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a
vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným
ukazovateľom. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia
operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Harmonogram realizácie
Harmonogram realizácie jednotlivých projektov stratégie je súčasťou schváleného akčného plánu
(Príloha č.1). Akčný plán vymedzuje pre každé opatrenie časový rámec na jeho realizáciu.
Realizácia jednotlivých opatrení bude však podmienená termínmi aktuálnych výziev podporných
programov na získanie zdrojov.
Základom realizácie je napĺňanie akčného plánu, ktorého výber aktivít a projektov na realizáciu by
mal byť v súlade s prípravou rozpočtu MČ na príslušné obdobie. Dodržaním tohto princípu je možné
dosiahnuť veľmi efektívny rozvoj prioritných oblastí.

Záver
Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Lamač určuje ciele a
oblasti, ktorým chce mestská časť venovať pozornosť a podporu v období 2007 - 2010. Určuje potreby a
úlohy v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v kultúre, v starostlivosti o ľudské zdroje a
v ďalších oblastiach strategického významu.
Časový úsek dosiahnutia stanovených cieľov je ohraničený, čo umožňuje dobré monitorovanie ich
napĺňania. Dokument je však živým dokumentom a stanovuje ciele na obdobie strednodobého plánovania
preto ho je možné v prípade potrieb aktualizovať.

Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Lamač bude predložená
na prerokovanie a po doplnení pripomienok a návrhov bude schválený Miestnym zastupiteľstvom.
PRÍLOHOVÁ ČASŤ

8. Akčný plán Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na roky 2007 – 2010
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Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Lamač
Strategická časť, Príloha č. 1
Akčný plán Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na roky 2007- 2010
Akčný plán vychádza z Vízie, poslania a cieľov miestneho zastupiteľstva na roky 2007 až
2010. Definuje kľúčové úlohy, ktorých splnenie umožní napĺňať ciele vytýčené v rámci piatich
strategických priorít ďalšieho rozvoja Lamača. Navrhované kľúčové úlohy sú prepojené, navzájom sa
podporujú a predstavujú konkretizáciu cieľov v jednotlivých oblastiach strategických priorít v rokoch
2007 až 2009. Ide najmä o tieto úlohy:
1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného štýlu
pre obyvateľov Lamača
Medzi hlavné ciele v tejto oblasti strategických priorít patrí vybudovanie univerzálneho
zariadenie pre vzdelávacie a záujmové činnosti, zábavu a oddych pre deti, mládež a rodičov
a podporovanie a rozvíjanie jeho aktivít. Osobitnú pozornosť si zasluhuje pokračovanie v realizácii
koncepcie rozvoja telovýchovy a športu a vybudovanie verejne prístupného informačného centra
v Lamači a vypracovanie systému podpory malých a stredných podnikateľov tak, aby stimuloval
zvyšovanie zamestnanosti a zakladanie a rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým rastovým
potenciálom.
Kľúčové úlohy:
1.1 Vypracovať projekt na vytvorenie a prevádzkovanie centra voľného času
Výstupy: schválený návrh projektu
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20%
Časovanie: apríl 2007 - apríl 2008
1.2 Realizovať plán kultúrno – spoločenských akcií pripravený komisiou kultúry,
voľnočasových aktivít a revitalizácie ihrísk
Výstupy: podľa schváleného návrhu na rok 2007
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: 500 000.-SK, z toho z rozpočtu MČ 90%, z privátnych zdrojov 10%
Časovanie: apríl – december 2007
1.3 Revitalizovať a dotvoriť okolie jazierka Na barine
Výstupy: Studňa v ovále jazierka, kamenný múr v tvare polkruhu nad studňou a bašta
s výtokom vody, strihaný plot v okolí jazierka a lávka zo svahu do jazierka.
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: apríl 2007 – jún 2008
1.4 Dobudovať obecnú studňu a vytvoriť systém zavlažovania parkovej zelene –
trávniky, stromy a kvetinové záhony a prírodného klziska
Výstupy: malá vodovodná rozvodňa, rozvody na polievanie zelene a klziska
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80 %, z privátnych zdrojov 20%
Časovanie: apríl – júl 2007
1.5 Vytvoriť provizórny amfiteáter v otvorených priestoroch ZŠ na Malokarpatskom
námestí
Výstupy: Sedenie do tvaru poloblúka do svahu, polyfunkčná protihluková bariéra
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: jún 2007 – august 2009

1.6 Zabezpečiť rekonštrukciu vnútorných priestorov kina Lamač
Výstupy: rozšírené javisko do tvaru poloblúka, výmena vstupnej konštrukcie za
plastovú, rekonštrukcia sociálneho zariadenia
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 75 %, z privátnych zdrojov 25%
Časovanie: september 2007 – október 2009
1.7 Inštalovať fontánu na Malokarpatskom námestí
Výstupy: funkčná fontána
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: júl 2007
1.8 Rekonštruovať atletickú dráhu v športovom areáli ZŠ a MŠ na Malokarpatskom
nám.
Výstupy: atletická dráha zrekonštruovaná
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov 95%,z rozpočtu MČ 5%
Časovanie: apríl 2007 – jún 2009
1.9 Zabezpečiť projektovú prípravu revitalizácie školského areálu SOA na Borinskej
ulici
Výstupy: projekt schválený
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70%
Časovanie: apríl 2007 – august 2009
1.10 Udeliť cenu starostky najlepším športovcom, trénerom a cvičiteľom detí a mládeže,
organizátorom telovýchovných aktivít a nositeľom výnimočných prejavov dodržiavania
etických zásad Fair play v Lamači
Výstupy: cena starostky udelená
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ
Časovanie: november – december 2007
1.11 Zabezpečiť dokončenie a sprevádzkovanie kúpaliska Pod násypom
Výstupy: kúpalisko sprevádzkované
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy
Časovanie: marec – september 2007
1.12 Zlepšiť stav bezpečnosti inštalovaním kamerového systému a zvýšením počtu
hliadok Mestskej polície.
Výstupy: inštalovaný kamerový systém, zvýšený počet okrskárov Mestskej polície
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy
Časovanie: január 2008 – január 2009
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2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné
životné a prírodné prostredie v Lamači
V tejto oblasti strategických priorít sú ako hlavné ciele postavené vybudovanie nových
a efektívne využívanie existujúcich nehnuteľností na podporu podnikateľských subjektov a
zabezpečenie efektívneho poskytovania komplexných informácií o investičných príležitostiach
a výhodách investovania v Lamači. Ďalej zabezpečovanie spolupráce aktérov v oblasti sociálnych
služieb a voľnočasových aktivít s cieľom zvýšiť občiansky komfort čo najširšieho spektra obyvateľov
Lamača.
Kľúčové úlohy:
2.1 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu zdravotného strediska
Výstupy: vymenené podlahoviny, opravená strecha, vymenené okná za plastové,
revízia schodiskovej plošiny vykonaná, spoločné WC zrekonštruované, doplnené
chýbajúce HP
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ50%, z privátnych zdrojov 50%
Časovanie: apríl 2007 – október 2009
2.2 Zabezpečiť prevádzku a modernizáciu základnej školy a materskej školy
Výstupy: WC zrekonštruované, natreté železné konštrukcie a vymenený obklad
v telocvičniach, vymenené okná v MŠ na Zlatohorskej ul., vymenené okná
v telocvičniach a v prechode medzi budovou školy a telocvičňami, fasáda MŠ na
Heyrovského opravená (zateplenie), strešné zvody na MŠ Heyrovského opravené,
asfaltové plochy pri budove školy opravené, osadená vstupná brána do MŠ
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 80%, z privátnych zdrojov 20%
Časovanie: apríl 2007– október 2009
2.3 Zabezpečiť vypracovanie projektu integrovaného systému sociálnej a zdravotnej
pomoci a sociálneho poradenstva
Výstupy: schválený projekt
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95%
Časovanie: apríl 2007 – október 2009
2.4 Pripraviť projekt a vybudovať zberný dvor na území MČ Bratislava Lamač
Výstupy: spracovaný projekt a vybudovaný zberný dvor
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70%
Časovanie: november 2007 – október 2009
3. Podporovať budovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so
zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj Lamača
Medzi ciele v tejto oblasti patrí zabezpečenie spracovania dokumentácie a príprava realizácie
stavby hlavnej obslužnej komunikácie a súvisiacej technickej infraštruktúry v lokalite Nový Lamač,
dobudovanie chýbajúcej, modernizovanie existujúcej a vybudovanie novej infraštruktúry v rozvojových
územiach so zohľadnením požiadaviek na trvalo udržateľný rozvoj v Lamači.
Kľúčové úlohy:
3.1 Zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hl.m.SR Bratislavy dopracovanie projektovej
dokumentácie komunikácie C1
Výstupy: územný plán zóny (C1+obslužné komunikácie), určenie verejnoprospešných
stavieb, stanoviská dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. ODUR (v spolupráci s Magistrátom hl.m.Bratislavy)
Finančné zdroje: z rozpočtu hl.m.SR Bratislavy
Časovanie: apríl 2007 – november 2008
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3.2 Zabezpečiť prípravné práce na realizáciu 2.časti plynofikácie Lamačská a
Furmanská
Výstupy: dohodnutá spolupráca s SPP, prieskum záujmu stavebníkov a jeho výsledky
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových zdrojov 80%
Časovanie: apríl 2007 - júl 2008
3.3 Zabezpečiť prípravu výstavby kanalizácie na ul.Kuneradská, Povoznícka a ď.
Výstupy: ukončené územné konanie, vydané územné rozhodnutie a stavebné
povolenie
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z mimorozpočtových zdrojov 80%
Časovanie: apríl 2007 – október 2008
3.4 Zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie na Zhorínskej ul.
Výstupy: dodávateľ vybratý, stavba zrealizovaná
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70%
Časovanie: júl 2007 – december 2008
3.5 Zabezpečiť reguláciu koryta a rekonštrukciu objektov na Lamačskom potoku
Výstupy: stavebné povolenie, vybraný dodávateľ, stavba realizovaná
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70%
Časovanie: júl 2007 – december 2008
3.6 Zabezpečiť II.etapu rekonštrukcie chodníkov na Vrančovičovej ul.
Výstupy: chodníky zrekonštruované
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, z mimorozpočtových zdrojov 90%
Časovanie: máj 2007 – september 2008
3.7 Pokračovať v realizácii projektu statickej dopravy
Výstupy: miesta vyznačené v súlade so žiadosťami
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ
Časovanie: apríl 2007 – júl 2008
3.8 Vyriešiť pretrvávajúce problémy správy, údržby a rozšírenia cintorína
Výstupy: cintorín v správe MČ Lamač, schválený projekt údržby a rozšírenia cintorína
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: apríl 2007 – december 2008
3.9 Dopravné preriešenie križovatky Vrančovičova- Hodonínska
Výstupy: vybudovaná svetelná križovatka
Zodpovednosť: ved. odd. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu Hl. mesta SR Bratislavy
Časovanie: marec 2008- marec 2009
3.10

Zabezpečiť presun konečnej zastávky z Vrančovičovej ulice na križovatku Cesta
na Klanec a Podháj
Výstupy: presun zastávky
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtových zdrojov
Časovanie: marec – september 2007

4

4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača s dôrazom na lokality s najväčším
rozvojovým potenciálom
Hlavným cieľom je dotvoriť historické centrum Lamača revitalizáciou Vrančovičovej ulice a
Malokarpatského námestia, vypracovať a realizovať urbanistickú štúdiu zóny Lamačská brána
v lokalite Leskáre s orientáciou na vybudovanie obchodného a zábavného centra celomestského
významu a výstavbu bytov a zabezpečenie projektovej dokumentácie a následnej realizácie prestavby
objektov bývalej pošty a požiarnej zbrojnice na Vrančovičovej ulici. Medzi ďalšie ciele patrí
vypracovanie územných plánov zón Nový Lamač v lokalitách Zidiny, Zelená hora, Pod Zečákom,
Zečák, Segnáre, Zelenohorský potok, Pri vodojeme, Kameňolom a Záhrady a tiež vypracovanie
územných plánov zón Starý Lamač v lokalite Staré záhrady, Popova húšť a Dzilky.
Kľúčové úlohy:
4.1 Zabezpečiť vypracovanie UAŠ revitalizácie Malokarpatského námestia
a Vrančovičovej ulice
Výstupy: zaslanie a zverejnenie výzvy, predkladanie ponúk, vyhodnotenie, uzavretie
zmluvy, realizácia – spracovanie, variantné riešenie vypracovanie návrhu formou
súťaže na FA STU pod vedením docentov a profesorov študentmi 5 ročníka letného
semestra 2007
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 20%, z privátnych zdrojov 80%
Časovanie: apríl 2007 – december 2009
4.2 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zidiny
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zidiny, stanoviská dotknutých
inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95%
Časovanie: jún 2007 – december 2009
4.3 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zelená hora
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zelená hora, stanoviská dotknutých
inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95%
Časovanie: jún 2007 – december 2009
4.4 Zabezpečiť obstaranie UPD zóny Zečák
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Zečák, stanoviská dotknutých
inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95%
Časovanie: jún 2007 – december 2009
4.5Zabezpečiť IV.etapu realizácie koncepcie RTVŠ (detské ihriská a pieskoviská)
Výstupy: areály oplotené, detské prvky osadené, pravidelná údržba
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70%
Časovanie: apríl 2007 – november 2008
4.6 Zabezpečiť aktualizáciu UPD zóny Staré záhrady
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Staré
dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z privátnych zdrojov 95%
Časovanie: marec – december 2007

záhrady,

stanoviská
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4.7 Spolupracovať pri obstaraní a realizácii UPD zóny Lamačská brána
Výstupy: územno-plánovacia dokumentácia zóny Lamačská brána, stanoviská
dotknutých inštitúcií štátnej správy
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z mimorozpočtových zdrojov
Časovanie: marec – september 2007
5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu
a turistiky využívaním prírodných, turistických a kultúrnych hodnôt Lamača
V tejto oblasti strategických priorít patrí medzi hlavné ciele vytvoriť a zveľaďovať „značku“
Lamača
ako celoročnej turistickej destinácie, založenú na prírodných a kultúrno-historických
atraktivitách a posilniť úlohu cestovného ruchu v celkovej skladbe miestnej ekonomiky v Lamači.
V nadväznosti na dosiahnutie tohto cieľa pôjde o rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri
Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu ulicu a každoročné organizovanie osláv výročia tejto
historickej udalosti s cieľom upevňovať pocit euroobčianstva v rámci Európskej únie. Medzi ďalšie
ciele patrí vybudovanie a udržiavanie cyklotrás a turistických chodníkov a vytvorenie partnerstva na
podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Malých Karpát v snahe koordinovať spoločné aktivity,
poskytované služby a efektívnu propagáciu. Toto úsilie by malo byť zavŕšené vytvorením siete
kvalitných, dobre prepojených a efektívne koordinovaných služieb a kultúrno–spoločenských aktivít
podporených modernou a fungujúcou infraštruktúrou.
Kľúčové úlohy:
5.1 Zabezpečiť napojenie značenia cyklistických ciest z Lamača na Malokarpatské
cyklistické trasy a na systém cyklotrás v povodí rieky Moravy podľa pripraveného
projektu
Výstupy: cyklotrasy vyznačené
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: marec 2007 – september 2009
5.2 Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova
húšť) na Vrančovičovu ulicu
Výstupy: pamätník zrekonštruovaný a premiestnený
Zodpovednosť: ved. ODUR
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z mimorozpočtových zdrojov 70%
Časovanie: máj – december 2007
5.3 Zabezpečiť vyhotovenie vzorov lamačských krojov a ich používanie pri významných
slávnostných podujatiach
Výstupy: lamačské kroje
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: marec 2007 – september 2008
5.4 Zabezpečiť vydanie základných propagačných materiálov o Lamači na podporu
cestovného ruchu a turistiky
Výstupy: vydaný turistický sprievodca
Zodpovednosť: ved. OŠKAS
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 30%, z privátnych zdrojov 70%
Časovanie: marec 2007 – jún 2009
5.5 Zabezpečiť zriadenie klientského centra pre poskytovanie služieb prvého kontaktu
občana s úradom vrátane informácií na podporu cestovného ruchu a turistiky
Výstupy: zriadené klientské centrum
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 5%, z mimorozpočtových zdrojov 95%
Časovanie: jún 2007 – september 2009
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6. Podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do služieb a výrobkov v oblasti
informačno-komunikačných technológií
Medzi hlavné ciele v tejto oblasti strategických priorít patrí zvýšenie štandardu vo sfére
informačných technológií, rozšírenie verejných služieb na lokálnej a regionálnej úrovni poskytovaných
prostredníctvom informačných systémov, zvýšenie dostupnosti prístupu na internet a tvorba
užitočného digitálneho obsahu na úrovni informácii MČ Lamač.
Kľúčové úlohy:
6.1 Vytvorenie štandardného informačného systému verejnej správy MiÚ MČ Lamač
Výstupy: štandardný informačný systém verejnej správy, prostredníctvom
unifikovaných SW riešení potrebných pre verejnú samosprávu
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu hl. m. SR Bratislavy, zo zdrojovEÚ
Časovanie: september 2008 – september 2009
6.2 Zavádzanie rozšírených verejných e-služieb na úrovni MÚ MČ Lamač
Výstupy: zavedenie rozšírených verejných e-služieb, znižovanie administratívneho
zaťaženia, zvyšovanie transparentnosti procesov MÚ MČ Lamač
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, zo zdrojov EÚ 90%
Časovanie: september 2008 – december 2009
6.3 Vybudovanie integrovaného obslužného miesta
Výstupy: vybudované obslužné miesto, ktoré poskytne integrované verejné služby na
jednom mieste
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, zo zdrojov EÚ 90%
Časovanie: september 2008 – december 2009

6.4 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu
Výstupy: rozvoj infraštruktúry a postupné pripájanie optických sietí v MČ Lamač,
marketingové aktivity zamerané na zvyšovanie dopytu po širokopásmovom pripojení
a elektronických službách, budovanie a rozvoj verejne vlastnených širokopásmových
sietí.
Zodpovednosť: ved. odd.OVSO
Finančné zdroje: z rozpočtu MČ 10%, zo zdrojov EÚ 90%
Časovanie: september 2008 – december 2009
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