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Návrh  uznesenia 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie na vedomie 
 
monitorovaciu správu za obdobie 2019-2021. 
 
      B. žiada 
 
prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zabezpečiť aktualizáciu 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka za roky 
2015-2024 v zmysle monitorovacej správy za obdobie 2019-2021.  
 

- - - 
 
 
 
 
 

Uznesenie MR  č. 127/2021 
zo dňa 30.11.2021 

 
Miestna rada  

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. zobrať na vedomie 
 
monitorovaciu správu za obdobie 2019-2021. 
 
      B. požiadať 
 
prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zabezpečiť aktualizáciu 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka za roky 
2015-2024 v zmysle monitorovacej správy za obdobie 2019-2021.  

 
Hlasovanie :         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 
 
 
 
 



Monitorovacia správa za obdobie rokov 2019-2021 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 
obdobie 2015-2024 (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti stanovuje jeho strategické ciele a priority 
rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mestskej časti. 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Dúbravka sa uskutočňuje 
podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú 
a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho rozvoja MČ Dúbravka, ktorý na základe výsledkov hodnotenia 
bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. Dokument bol schválený miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 26.04.2016 uznesením č. 131/2016. 
V predmetnom uznesení bola stanovená požiadavka prehodnocovať prostredníctvom komisií 
miestneho zastupiteľstva ako poradných orgánov v pravidelných intervaloch potrebu 
aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, programovacie obdobie 2015 – 2024. 

Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-
Dúbravka bolo jednou z podmienok pre možností čerpania finančných prostriedkov z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovacom období 2015-2024 ako aj 
čerpania národných dotácií a iných grantov. PHSR bol vypracovaný v súlade so Zákonom o č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, a vzťahuje sa na 
celé územie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Monitorovacia správa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) za roky 
2019–2021 je súhrnný materiál o realizovaných, resp. nerealizovaných projektoch a 
činnostiach subjektov zapojených do PHSR za tieto kalendárne roky. Predmetom 
monitorovania boli projekty, resp. činnosti spracované v jednotlivých programoch PHSR. 
Predložený materiál predstavuje odpočet plnenia povinností mestskej časti Bratislava-
Dúbravka vyplývajúca zo Zákona o podpore regionálneho rozvoja č 539/2008 Z. z. v platnom 
znením.  

PHSR v programovej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Dúbravka 2015–2024 (strana 113–123) definuje zoznam opatrení a im 
prislúchajúcich cieľov a úloh, ktoré boli výsledkom analýzy, požiadaviek a predstáv mestskej 
časti na jej rozvoj v rokoch 2015-2024. Monitoring definuje spôsob hodnotenia plnenia 
cieľov. Zhodnotené tak boli jednotlivé opatrenia z pohľadu ich plnenia. 
V závere každého programu je štatistický výsledok hodnotenia splnené, nesplnené, v plnení 
a plnené priebežne.  

Hodnotenie opatrení je definované nasledovne: 
- Splnené – opatrenia boli ukončené  
- Nesplnené - opatrenia neboli vykonané  
- V plnení – opatrenia boli zahájené, ale zatiaľ nie sú ukončené 
- Plnené priebežne – opatrenia sú vykonávané priebežne v priebehu monitorovaného obdobia 
 
 

PO 1 - Program 1. Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj 
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti 

a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov mestskej časti. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania 
stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. 
Z uvedeného dôvodu sa plánuje intenzifikácia priemyselných zón, ktoré by významným spôsobom pozitívne 
ovplyvnili zamestnanosť a ekonomickú stabilitu v mestskej časti.  
 



Podprogram 1.1.      Podpora malého a stredného podnikania zo strany mestskej časti. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 1.1.1 Vypracovať  postup  podpory,   výučby  a rozvoja tradičných  remesiel v mestskej časti. 
Aktivity Vytvoriť materiálne, finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v 

mestskej časti.                               Nesplnené 
Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, mestskej časti, podnikateľských subjektov a 
obyvateľov mestskej časti pri výučbe a prezentácii tradičných remesiel.          Plnené 
priebežne 

  
Opatrenie 1.1.2  Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem. 
Aktivity Vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu MSP so susednými obcami.                 Nesplnené 

Analýza predpokladov budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem v mestskej 
časti.                    
Nesplnené 

 Tvorba stratégie budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.         Nesplnené 
 
Opatrenie 1.1.3 Zakladanie a revitalizácia malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou mestskej časti.   
Aktivity Zakladanie malých podnikov s majetkovou účasťou mestskej časti.           Nesplnené 
 
Opatrenie 1.1.4           Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v mestskej časti.   
Aktivity Výstavba miestneho trhoviska.                  Nesplnené 
 Výstavba a rozšírenie administratívnych zón pri mestskej polícii.          Nesplnené 
 Výstavba a rozšírenie administratívnych zón na ul. M. Sch. Trnavského         Nesplnené 
 Rekonštrukcia objektu Domu služieb.             Nesplnené 
 Prestavba objektu „starého skleníka“ na obchodné a oddychové priestory.         Nesplnené 

Dostavba plôch pre komerčné služby cca 900 m2 podlažnej plochy - rozvojová lokalita v 
priestore medzi Saratovskou a Trhovou ul..             Nesplnené 

 
Podprogram 1.2.     Podpora tradičných odvetví priemyslu, poľnohospodárstva a lesníctva. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 1.2.1 Podpora tradičných a nových odvetví priemyslu.  
Aktivity            Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené 

ideálne podmienky.                 Nesplnené 
                                Výstavba zón ekologickej výroby v smere na Bory – Mall.          Nesplnené 
 Výstavba podnikateľského inkubátora.             Nesplnené 
 Zavedenie zvýhodneného daňového systému pre miestnych podnikateľov.        Nesplnené 
 
Opatrenie 1.2.2 Lesníctvo - podpora lesníctva. 
Aktivity                 Tvorba podmienok pre starostlivosť o lesy CHKO Malé Karpaty.        
Nesplnené 
 
Podprogram 1.3.      Podpora inovačných aktivít v podnikoch. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 1.3.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok. 
Aktivity Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií, pomoc pri 

získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na tento účel.
              Nesplnené 

Opatrenie 1.3.2 Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón, s dôrazom na zavádzanie nových 
technológií. 

Aktivity Revitalizácia priemyselných zón.           Nesplnené 
 
Podprogram 1.4.     Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 1.4.1    Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 
Aktivity Spracovanie projektov pre výrobu a využitie biomasy ako alternatívneho zdroja vykurovania 

bytov a objektov pre žiadosti zo zdrojov EÚ.         
Nesplnené 



 Spracovanie stratégie využitia alternatívnych regionálnych zdrojov energie. (Veolia, BAT)
                 Splnené 
 Využitie zvýšenej teploty v podzemí, vzduchu na vykurovanie cez tepelné čerpadlá (Veolia, 
BAT)              V plnení 
 Inštalácia slnečných kolektorov na strechy bytových domov.       Nesplnené 
 Inštalácia slnečných kolektorov na strechy vo vlastníctve samosprávy.      Nesplnené 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 1 4,2 
V plnení/čiastočne 1 4,2 
Plnené priebežne 1 4,2 
Nesplnené 21 87,4 
Celkový súčet 24 100,0 
 
 

PO 2 - Program 2. Doprava a komunikácie 
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií 

(ciest I., II., III. a IV. triedy) zaisťujúcich dopravnú obslužnosť m. časti Dúbravka. Zámerom je zabezpečiť také 
prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov 
zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej 
infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a 
bezpečnostný aspekt. 
  
Podprogram 2.1.  Komunikácie 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 2.1.1  04.5.1 Cestná doprava - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe mestskej 

časti. 
Aktivity Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Koprivnická.   Nesplnené 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Hanulová - Sokolíková.  V plnení 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Novodvorská.   V plnení 
Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie ul. Tulipánová.   Splnené 
Zlepšenie dopravného prepojenia na časť Bory.    V plnení  
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Pekníková.   Nesplnené 
Dostavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na Sekurisovej ul..  Nesplnené 
Dostavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na Drobného ul..  V plnení 
Dostavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Nejedlého.  V plnení 
Rekonštrukcia a dostavba výjazdu na diaľnicu na Dúbravčickej ul.  V plnení 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Na Vrátkach.    Nesplnené 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Kajerka.    
 Nesplnené 
Výstavba bezbariérových prechodov pre chodcov.      Plnené priebežne 

  
Opatrenie 2.1.2  04.5.1 Cestná doprava - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe hlavného 

mesta. 
Aktivity Výstavba prepojenia MČ Bratislava-Dúbravka na diaľnicu D2.  
 Nesplnené 
 Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na Harmincovej ul..     V 
plnení 
 Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na Alexyho ul..   V plnení 
 
Opatrenie 2.1.3  04.5.1 Cestná doprava - výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu. 
Aktivity Spracovanie koncepcie budovania cyklotrás.    V plnení 
 Výstavba prepojenia cyklotrasou s MČ Bratislava-Lamač.   V plnení 
 Výstavba prepojenia cyklotrasou na mesto Stupava.    V plnení 
 Výstavba prepojenia cyklotrasou s MČ Bratislava-Devínska Nová Ves  V 
plnení 
 Výstavba cyklotrasy na OC Bory.      V plnení 



 
Opatrenie 2.1.4 04.5.1 Cestná doprava - dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry. 
Aktivity Dostavba parkoviska pri OD Saratov.     Splnené 
 Výstavba parkovacích domov (Pekníková ul.).    Nesplnené 
 Dostavba parkovacích miest na Harmincovej ul..     Nesplnené 
 Dostavba parkoviska pre potreby Domu kultúry.    Nesplnené 
 Dostavba parkovacích miest na Drobného ul..    Splnené 
 Dostavba parkovacích miest na Lysákovej ul..    Nesplnené 
 
Opatrenie 2.1.5  04.5.1 Cestná doprava - dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách. 
Aktivity Dostavba chodníkov pre peších na Agátovej ulici,    V plnení  
 Dostavba chodníkov pre peších na Nejedlého ul. smerom k ubytovni Fortuna. V plnení  
 Rekonštrukcia chodníkov pre peších pozdĺž cesty III. triedy.  Plnené priebežne 
 Rekonštrukcia chodníkov pre peších pozdĺž cesty IV. triedy.  Plnené priebežne 
 Dostavba jednostranného chodníka na ul. Na Vrátkach – 300 m.  V plnení  
 Dostavba a úprava chodníkov na ul. Sch. Trnavského.    V plnení  
 Rekonštrukcia chodníkov pre peších na Saratovskej ul..    Splnené 
 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na Sekurisovej ul..   V plnení 
 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na Drobného ul..   V plnení 
 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. Nejedlého.   V plnení 
 Výstavba jednostranného chodníka v smere na Dúbravskú hlavicu.   Nesplnené 
 Rekonštrukcia chodníka na Plachého ul. – 500m.    Nesplnené 
 Výstavba chodníka v smere na OC Bory.     Nesplnené 
 
Opatrenie 2.1.6 04.5.1 Cestná doprava - rekonštrukcia/výstavba mostov a lávok. 
Aktivity Výstavba premostenia z Dúbravčickej ul. na m.č. Lamač.   V plnení  
 Výstavba premostenia na Saratovskej ul. smerom k Borom.    Nesplnené  
 
Opatrenie 2.1.7 04.5.1 Cestná doprava - úprava dopravnej infraštruktúry. 
Aktivity Osadenie svetelnej signalizácie pri prevádzke VÚB.    Splnené  
 Osadenie svetelnej signalizácie na križovatke Pri kríži – Saratovská.  Nesplnené  
 Osadenie svetelnej signalizácie na Valachovej ul..    Nesplnené 
 Osadenie svetelnej signalizácie na Bilíkovej ul..    Nesplnené 
 Vybudovanie protihlukovej steny pozdĺž celej diaľnice.   V plnení  
 
Podprogram 2.2.  Doprava 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 2.2.1 04.5.1 Cestná doprava - zlepšenie podmienok hromadnej autobusovej dopravy. 
Aktivity Rekonštrukcia zastávok MHD so samostatnými pruhmi.           Plnené pribežne 
Opatrenie 2.2.2  04.5.3 Železničná doprava - zlepšenie podmienok železničnej dopravy. 
Aktivity Výstavba intermodálneho terminálu (električka – vlak) s parkovacími plochami.      V plnení  
  
 



 
  
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 5 10,2 
V plnení/čiastočne 23 46,9 
Plnené priebežne 4 8,2 
Nesplnené 17 34,7 
Celkový súčet 49 100,0 
 
 

PO 3 - Program 3. Technická infraštruktúra 
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj mestskej časti a zohľadňujúcej rast kvality života 

obyvateľov mestskej časti a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu 
na potenciálne priemyselné zóny v mestskej časti, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry - 
vodovodnej, elektrickej, komunikačnej.  
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 3.1   06.1.0 Rozvoj bývania - výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a HVB. 
Aktivity Dostavba plôch HBV v lokalite Hrubá lúka.    V plnení 
 Dostavba plôch HBV v lokalite Na vrátkach smerom k diaľnici.  V plnení 
 
Opatrenie 3.2  06.4.0 Verejné osvetlenie. 
Aktivity Rekonštrukcia verejného osvetlenia – LED osvetlenie.   V plnení 
 
Opatrenie 3.3          01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - výstavba bezbariérových vstupov k všetkým 

verejným budovám. 
Aktivity Úprava vstupov vo verejných budovách.      Splnené 
       
Opatrenie 3.4      08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - mestský rozhlas a televízia. 
Aktivity Pripojenie DT do digitálnej siete UPC a pripojenia sa do káblových rozvodov Magio a 
Orange.          V plnení 
 
Opatrenie 3.5      03.2 Ochrana pred požiarmi. 
Aktivity Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.     V plnení 
                                    Rekonštrukcia a modernizácia vybavenia požiarnej zbrojnice  Plnená 
priebežne 
  
Opatrenie 3.6      06.1 Rozvoj bývania - tepelné hospodárstvo a znižovanie energetickej náročnosti budov. 
Aktivity Rekonštrukcia tepelných rozvodov v mestskej časti.    V plnení 
 Znižovanie energetickej náročnosti bytového fondu.   V plnení  
 Rekonštrukcia rozvodov v panelových domoch.    V plnení  
                                             
Opatrenie 3.7       06.3.0 Zásobovanie vodou. 
Aktivity Rekonštrukcia vodovodnej siete.      V plnení 
 Rozšírenie kapacity akumulácie vodných zdrojov.    
 Nesplnené 
 
 
 
Opatrenie 3.8       04.6.0 Komunikácia - telekomunikačné siete. 
Aktivity Rozšírenie optickej siete: Drobného, Bagarova, Tavarikova osada, Homolova, Agátová,  

Saratovská.        Splnené 
Výstavba FITL - optický prístupový systém: Dúbravka 2. stavba, Homolova, Tavarikova 
osada, Agátová.       Splnené 

 Vybudovať miestny optický kábel: TKB Dúbravka - Tavaríkova osada. Splnené 
 Vybudovať miestny optický kábel: TKB Dúbravka - Agátová, Homolova. Splnené 
 
Opatrenie 3.9          04.3.5 Elektrická energia - zásobovanie elektrickou energiou. 
Aktivity Komplexná rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete – uloženie do zeme. V plnení 
 



Opatrenie 3.10         04.3.2 Ropa a zemný plyn - zásobovanie zemným plynom. 
Aktivity Rekonštrukcia rozvodnej siete plynu.      V plnení 
 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite Záhradkárska ul..  
 Nesplnené 
 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite nad Jadranskou ulicou.  Nesplnené  
 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite Brižite.    Splnené  
 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite Tavaríková kolónia.  V plnení 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 6 27,4 
V plnení/čiastočne 12 54,5 
Plnené priebežne 1 4,5 
Nesplnené 3 13,6 
Celkový súčet 22 100,0 
 
 

PO 4 - Program 4. Odpadové hospodárstvo 
Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných 

subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na 
odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu 
v mestskej časti.   
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 4.1  05.1.0 Nakladanie s odpadmi - v súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné 

znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, 
kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov. 

Aktivity Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.      Plnené 
priebežne 
 Zabezpečenie zberných kontajnerov.     Plnené 
priebežne  
 Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.   Plnené priebežne 
 
Opatrenie 4.2  05.1.0 Nakladanie s odpadmi - efektívna separácia komunálneho odpadu v mestskej časti. 
Aktivity Ekonomicky motivovať obyvateľstvo. 
 Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu. Plnené 
priebežne 
 Zabezpečenie nádob pre separovaný zber.   Plnené priebežne 
 Obstaranie kompostérov pre domáce kompostovanie.  Plnené priebežne 
 
Opatrenie 4.3  05.1.0 Nakladanie s odpadmi - rekultivácia čiernych skládok a environmentálnych záťaží. 
Aktivity Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Hanulovej ul. v smere k záhradným 

chatkám.        Splnené 
Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na komunikácii od Rosničky k Iuvente.
         Splnené 
Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Agátovej ul..  Splnené 
Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Nejedlého ul.. Splnené 
Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Veľkej lúke.  V plnení 
Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na ul. Plachého v lese a priľahlých 
lesných komunikáciách.      
 Nesplnené  

 



 
Opatrenie 4.4            05.1.0 Nakladanie s odpadmi - Prevádzka zariadení na efektívny separovaný zber - zberné 

dvory a kompostoviská. 
Aktivity Výstavba miestneho kompostoviska.     Nesplnené 
                              Obstaranie mechanizácie pre mestské kompostovisko.   Nesplnené 

Výstavba dotrieďovacieho zariadenia separovaného zberu.   Nesplnené 
 Obstaranie mechanizácie pre zberný dvor.    Nesplnené 
 Výstavba zberného dvora pre separovaný zber na ul. Na vrátkach – 870 m2. V plnení 
 
Opatrenie 4.5 05.1.0 Nakladanie s odpadmi - vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestňovanie 

domového odpadu, umiestnenie malých smetných košov vo verejných komunikačných 
priestoroch. 

Aktivity                    Výstavba prístreškov.      Plnené priebežne 
 Výmena a doplnenie odpadkových košov v celom priestore. Plnené priebežne 
 
Opatrenie 4.6 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - odvádzanie odpadových vôd. 
Aktivity Rekonštrukcia splaškovej kanalizačnej siete.    Nesplnené  
 Odstránenie havarijných stavov kanalizácie na Sekurisovej 1.  Splnené 
 Odstránenie havarijných stavov kanalizácie na Sekurisovej 3.  Splnené 
 Odstránenie havarijných stavov kanalizácie na Drobného ul..  Splnené 
 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v lokalite Záhradkárska ul..   Nesplnené 
 Dostavba verejných WC na ihrisku – Pekníková ul..   Nesplnené 

Výstavba stokovej siete v lokalitách novej zástavby, Tavariková osada, Krčace, Strmé sady, 
Brižite – západ, sever, Polianky aj s uplatnením princípu delenej kanalizácie. V plnení 

 Rekonštrukcia zberača A VIII b-1 v Podvorniciach.   
 Nesplnené 
 Rekonštrukcia zberača A VIII 2-1 na Švantnerovej, Talichovej a Koprivnickej ul..  
          Nesplnené 
 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v lokalite Dielky.    V plnení
 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v lokalite Dúbravčice.  V plnení 
 
Opatrenie 4.7            05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - odvádzanie dažďových vôd. 
Aktivity Riešenie odvádzania dažďových vôd pri Zimnom štadióne.   V plnení 
 Dostavba dažďovej kanalizačnej siete na Nejedlého ul..   V plnení 
 Riešenie odvodu dažďovej vody z vedľajších miestnych komunikácií. V plnení 
 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Saratovskej ul..   Splnené 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 8 23,5 
V plnení/čiastočne 8 23,5 
Plnené priebežne 8 23,5 
Nesplnené 10 29,5 
Celkový súčet 34 100,0 
 
 
 



 

PO 5 - Program 5. Životné prostredie 
Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného 

prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova 
a informovanosť o stave životného prostredia.  
 
Podprogram 5.1.        Informovanosť a poradenstvo 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 5.1.1  05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, 

poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred 
represiou. 

Aktivity Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v mestskej časti. V plnení 
 Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.   Plnené priebežne 
 
Podprogram 5.2.         Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 5.2.1  05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - ochrana vodných tokov pred znečistením. 
Aktivity Zabezpečiť monitoring kvality povrchových a podzemných vôd v priestore m. časti 

Dúbravka.         Nesplnené 
 Sanácia znečistenia vodných tokov.     Nesplnené 
 
Opatrenie 5.2.2  05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - odvodňovacie a protizáplavové opatrenia. 
Aktivity Výstavba protipovodňových opatrení v mestskej časti.    Nesplnené 
                                
Opatrenie 5.2.3        05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - revitalizácia a úprava korýt vodných tokov a vodných 

plôch. 
Aktivity Revitalizácia korýt vodných tokov.     Nesplnené 
 
Podprogram 5.3.          Ochrana ovzdušia 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 5.3.1   05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - zabezpečiť zníženie produkovaných  emisií hlavným 

zdrojom znečistenia – domácnosti.  
Aktivity Obmedziť spaľovanie fosílnych palív.     V plnení 
                                    Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.    V plnení 
 
Podprogram 5.4.           Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 5.4.1   05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - realizácia protieróznych opatrení. 
Aktivity Realizácia protieróznych opatrení.     V plnení 
        
Opatrenie 5.4.2  06.2.0 Rozvoj obcí - oddychové zóny a verejná zeleň. 
Aktivity                     Výstavba oddychovej zóny pri ul. kpt. Jána Rašu (lokalita stará škôlka). V 
plnení 
 Výstavba oddychovej zóny v priestore medzi DK Dúbravka a  Billa ul. Saratovská. 
          Nesplnené 
 Výstavba oddychovej zóny v parku Pod Záhradami.   V plnení 
 Výstavba oddychovej zóny v Tavarikovej kolónii,    Nesplnené 
 Výstavba oddychovej zóny v lokalite Stará Dúbravka.   Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny v lokalite Dúbravského lesa.   Nesplnené 
 Výstavba oddychovej zóny v blízkosti štadiónu ŠKP.   Nesplnené 
 Výstavba oddychovej zóny pri amfiteátri pri Batkovej.   Splnené 
 Výstavba parku v priestore medzi ul. Nejedlého a Agátovou ul..  V plnení  
 Dostavba oddychovej zóny v parku pri Beňovského ul..   Splnené 
 Dostavba oddychovej infraštruktúry v Dúbravských lesoch   Nesplnené 
 Výstavba oddychovej zóny za kostolom smer Koprivnická ul..  V plnení 



 Výstavba oddychovej zóny - park Družby.    
 Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny na ul. Pekníková.    Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny na konci Dúbravky - Pri Kríži medzi panelákmi. Nesplnené 
 Výstavba oddychovej zóny v okolí ulíc Ožvoldíkova.   Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny na ul. Gallayova.    Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny smerom nadol pod Domom služieb.  V plnení 
 Výstavba oddychovej zóny na ul. Fedákova.    Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny v lokalite  Koprivnica.    V plnení 
 Výstavba oddychovej zóny v lokalite stará Dúbravka-studnička.  Splnené 
 Revitalizácia priestoru električkovej trate.    Splnené  
 Rekonštrukcia betónovej „osmičky“ na Adlerovej ul..   Splnené 
 Rekonštrukcia detského ihriska pri „El Pase“.    Splnené 
 Rekonštrukcia detských ihrísk na Sekurisovej ul..    Splnené 
 Rekonštrukcia detských ihrísk na Drobného ul..    Splnené 
 Výstavba oddychovej zóny v lokalite Veľká lúka.    Nesplnené 
 Rozšírenie oddychových zón v lokalite H.Lidl, TESCO Dubrawa.  Nesplnené 
 Revitalizácia vnútroblokov sídlisk – „verejnej zelene a verejných priestorov“.     V 
plnení 
 
Opatrenie 5.4.3       06.2.0 Rozvoj obcí - doplnenie a udržiavanie brehových porastov vodných tokov. 
Aktivity                   Obnova prirodzených porastov tokov.     Nesplnené  
 
Opatrenie 5.4.4        06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba a estetizácia vstupov do mestskej časti.  
Aktivity                    Výstavba cestných dopravných vstupov do m. časti Dúbravka.  Splnené 

Vybudovanie nástupných priestorov zo  zastavaného územia do rekreačno-oddychových 
zón.         V plnení 

 
Opatrenie 5.4.5        06.2.0 Rozvoj obcí - izolačná zeleň priemyselných zón. 
Aktivity                    Zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej zelene pozdĺž intenzívne zaťažených  dopravných 

koridorov, areálov a skladov.      V plnení 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 15 35,6 
V plnení/čiastočne 13 31,0 
Plnené priebežne 1 2,4 
Nesplnené 13 31,0 
Celkový súčet 42 100,0 
 
 

PO 6 - Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo 
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbať 

o ich dosažiteľnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť s cieľom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých 
kategórií obyvateľov mestskej časti. 
 
Podprogram 6.1.          Sociálne služby 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 6.1.1  10.2 Staroba - starostlivosť o obyvateľov v  dôchodkovom veku. 
Aktivity Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby.   Plnené priebežne 
 Zriadenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby.  Nesplnené 
 Zabezpečenie verejného stravovania odkázaným obyvateľom v dôchodkovom veku. 
         Plnené pribežne 
 
Opatrenie 6.1.2  10.4 Rodina a deti - starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny. 
Aktivity Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.    V plnení 
 Zriadenie detských jaslí.      Nesplnené 
 



Opatrenie 6.1.3  10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie - starostlivosť o zdravotne 
postihnutých obyvateľov. 
Aktivity       Zriadenie DSS pre deti a mládež kombinovaný postih s kapacitou 60 miest – „Dieliky juh“ 
(UO 201) - celoročný pobyt.        
 Splnené 
 
Opatrenie 6.1.4  10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - marginalizované skupiny a 
rómske komunity. 
Aktivity Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia. 
 Výstavba centra osobnej hygieny.     Nesplnené 
 Zriadenie komunitného centra.      Nesplnené 
 Riešenie narastajúceho problému s obyvateľmi bez domova – zriadenie útulku. 
          Nesplnené 
 
Opatrenie 6.1.5  10.6.0 Bývanie - mestská nájomná bytová výstavba. 
Aktivity Výstavba nájomných bytov.      Nesplnené 
 
Podprogram 6.2.          Zdravotnícke služby 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 6.2.1   07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť - zlepšenie úrovne poskytovania domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie rehabilitačných cvičení. 
Aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.    Plnené priebežne 
 Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.   Plnené priebežne 
   
Opatrenie 6.2.2   07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť - podpora poradenskej činnosti.  
Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.    Plnené priebežne 
 Zabezpečenie priestorov.     Pnené priebežne 
 
Opatrenie 6.2.3   07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť - zabezpečiť dosažiteľnosť zdravotnej starostlivosti 

pre dospelých občanov. 
Aktivity Rekonštrukcia budovy a rozšírenie kapacít zdravotného strediska Saratovská.  
          V plnení  
 Rekonštrukcia budovy a rozšírenie kapacít zdravotného strediska M.Sch. Trnavského.
          V plnení  
 
Opatrenie 6.2.4   07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť - zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o 

starých ľudí a dlhodobo chorých. 
Aktivity Podpora zriadenia špecializovaných ambulancií - ortopéd, chirurg, kožný lekár. 
         Plnené priebežne 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 1 5,9 
V plnení/čiastočne 3 17,6 
Plnené priebežne 7 41,2 
Nesplnené 6 35,3 
Celkový súčet 17 100,0 
 
 

PO 7 - Program 7. Vzdelávanie a šport 
 Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia 
materských a základných škôl. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo 
najefektívnejšie  a transparentné využitie verejných financií k prospechu všetkých občanov mestskej časti. 
Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov 
športu nielen pre obyvateľov mestskej časti. 
 



Podprogram 7.1.           Vzdelávanie 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 7.1.1  09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie - obnova a modernizácia zariadení predškolskej 

výchovy. 
Aktivity Rekonštrukcia objektov MŠ.     Plnené priebežne  
 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení.   Splnené  
 Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.   Plnené priebežne 
 
Opatrenie 7.1.2  09.2 Sekundárne vzdelávanie - obnova a modernizácia zariadení základného školstva. 
Aktivity             Rekonštrukcie budov základných škôl.    Plnené priebežne 

                                    Modernizácia vnútorného vybavenia základných škôl (obstaranie a modernizácia knižníc 
a učební).       Plnené priebežne 

 
Opatrenie 7.1.3  Rekonštrukcia a dostavba areálov ZŠ a MŠ. 
Aktivity                    Rozšírenie a revitalizácia plôch areálov škôl.   Plnené priebežne 
 
Opatrenie 7.1.4        09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - podpora záujmovej činnosti. 
Aktivity                   Zriadenie priestorov záujmovej činnosti.    Plnené priebežne 
 
Opatrenie 7.1.5        09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení 

vzdelávacích inštitúcií. 
Aktivity Rekonštrukcia jedální MŠ a ZŠ.     Plnené priebežne 
                                    Modernizácia vybavenia jedální MŠ a ZŠ.    Plnené 

priebežne 
 
Opatrenie 7.1.6  09.2 Sekundárne vzdelávanie - rekonštrukcia a modernizácia budovy školskej športovej 

infraštruktúry. 
Aktivity Modernizácia vybavenia školských telocviční.   Plnené priebežne 
                              Rekonštrukcia a dostavba dopravného ihriska.    Nesplnené 
 Revitalizácia ihriska na ZŠ Beňovského.    Nesplnené 
 
Podprogram 7.2.           Šport 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 7.2.1  08.1.0 Rekreačné a športové služby - výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. 
Aktivity Výstavba viacúčelovej športovej haly v blízkosti Zimného štadióna.  Nesplnené 
 Rekonštrukcia a dostavba športových plôch na ul. Karola Adlera.  V plnení 
 Rekonštrukcia a dostavba športových plôch na Beňovského ul..  Nesplnené 
 Rekonštrukcia plavárne s príslušenstvom na Batkovej ul.    Nesplnené 
 Dostavba športovej infraštruktúry na Adlerovej ul.  Splnené  
 Dostavba športovej infraštruktúry na Pekníkovej ul.   Splnené 
 Dostavba športovej infraštruktúry na Nejedlého ul.       Plnené priebežne 
 Rekonštrukcia ihriska na Lipského ul..     Splnené 
 Dostavba športových ihrísk na Bazovského ul. a ul. Hanulová.   Splnené 
 Rekonštrukcia hokejbalového ihriska na Pekníkovej ul..   Splnené 
 
Opatrenie 7.2.2 08.1.0 Rekreačné a športové služby - vytváranie materiálnych a finančných podmienok na 

rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v mestskej časti. 
Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené priebežne 
                               
Opatrenie 7.2.3 08.1.0 Rekreačné a športové služby - podpora  organizácie športových podujatí regionálneho 
významu. 
Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.    Plnené priebežne 
 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené priebežne 
 
Opatrenie 7.2.4  08.1.0 Rekreačné a športové služby - podpora športových aktivít zdravotne postihnutých 

občanov. 
Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené pribežne 
 
Opatrenie 7.2.5  08.1.0 Rekreačné a športové služby - podporovať talentovanú mládež. 
Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené priebežne 
 



Opatrenie 7.2.6  08.1.0 Rekreačné a športové služby - spolupracovať s občianskymi združeniami, inými 
právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 

Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.    Plnené priebežne 
 
Opatrenie 7.2.7  08.1.0 Rekreačné a športové služby - rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, 

turistika, kultúrne krúžky. 
Aktivity                    Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia.  Plnené pribežne 
 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 6 20,7 
V plnení/čiastočne 1 3,4 
Plnené priebežne 17 58,6 
Nesplnené 5 17,3 
Celkový súčet 29 100,0 
 
 
 

PO 8 - Program 8. Kultúra 
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov pestrou ponukou kultúrnych aktivít 

organizovaných externými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť 
mestskej časti. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti a tým aj na cestovný 
ruch. 
 
Podprogram 8.1.          Kultúrna infraštruktúra 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 8.1.1 08.2.0 Kultúrne služby - základná kultúrna infraštruktúra. 
Aktivity Revitalizácia a dostavba areálu DK Dúbravka.     Nesplnené 
 Rekonštrukcia a dostavba budovy domu kultúry.         Plnené priebežne 
 Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity miestneho kina.   V plnení 
 
Opatrenie 8.1.2  08.2.0 Kultúrne služby - múzeá a archeologické lokality. 
Aktivity Dostavba areálu Villa rustica.      V plnení 
  
Opatrenie 8.1.3        08.2.0 Kultúrne služby - kultúrno-historické pamiatky.   
Aktivity Výstavba náučného chodníka historických udalostí / pamätihodností – Stará Dúbravka.

         Splnené 
 Zriadenie pamiatkovej siene G. Husáka.     Nesplnené 
 Revitalizácia priestoru Dúbravská hlavica – bunkre.       Plnené priebežne 
                                      
Opatrenie 8.1.4         08.2.0 Kultúrne služby - organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí. 
Aktivity             Podpora kultúrnych podujatí.          Plnené priebežne 
 
Podprogram 8.2.           Organizačné zabezpečenie 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 8.2.1   08.2.0 Kultúrne služby - spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento 

priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos. 
Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.    Plnené priebežne 
 Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.   Plnené priebežne 
 
Podprogram 8.3.           Propagácia v oblasti kultúry 
Opatrenia podprogramu: 
  
Opatrenie 8.3.1  08.2.0 Kultúrne služby - spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie mestskej časti 
v multimediálnej forme. 
Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.    Plnené priebežne 



 Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.   Plnené priebežne 
 
Opatrenie 8.3.2 08.2.0 Kultúrne služby - propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky 

mestskej časti.      
Aktivity Finančné zabezpečenie.     Plnené priebežne 
 Obsahová analýza www stránky.     Plnené 
priebežne 
 Priebežná aktualizácia www stránky.    Plnené priebežne 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 1 6,7 
V plnení/čiastočne 2 13,3 
Plnené priebežne 10 66,7 
Nesplnené 2 13,3 
Celkový súčet 15 100,0 
 

PO 9 - Program 9. Propagácia a cestovný ruch 
Budovať dobré meno mestskej časti a dosiahnuť, aby sa mestská časť stala vyhľadávaným miestom 

cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie 
okolie mestskej časti. 
 
Podprogram 9.1.          Propagácia mestskej časti 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 9.1.1     01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - aktualizácia  www stránky mestskej časti. 
Aktivity Finančné zabezpečenie.     Plnené priebežne 
 Obsahová analýza www stránky.     Plnené 
priebežne 
 Priebežná aktualizácia www stránky.    Plnené priebežne 
 
Opatrenie 9.1.2  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora budovania informačných tabúľ v mestskej 
časti. 
Aktivity Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách mestskej časti. 
         Plnené priebežne 

Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty mestskej časti.  
        Plnené priebežne 

 
Opatrenie 9.1.3. 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora spolupráce verejného a súkromného 

sektora pri propagovaní atraktivít regiónu.               
Aktivity Budovanie partnerstiev.     Plnené priebežne 
 
Podprogram 9.2.           Rekreačno - relaxačné zázemie mestskej časti. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 9.2.1 08.1.0 Rekreačné a športové služby - podpora vytvárania nových atraktivít v mestskej časti. 
Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie. 
 Výstavba turistických a cykloturistických trás v lese nad m.č. Dúbravka. Nesplnené 
 Realizácia rekreačno-oddychového priestoru v území nad Tavaríkovou kolóniou. 
          Nesplnené 

 Výstavba envirochodníka od Horárskej studne územím ponad zastavané územie (s 
atraktivitami pre rodiny s deťmi).          Splnené 

 Výstavba turistickej trasy v smere na Karlovu Ves.    Nesplnené 
 Prepojenie turistickými trasami s údolím rieky Morava.   Splnené 
 Revitalizácia územia Biele skaly.      Nesplnené 
                           
Opatrenie 9.2.2 08.1.0 Rekreačné a športové služby - modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu. 
Aktivity Revitalizácia územia bývalej vojenskej základne.    Nesplnené  



 Dostavba turistickej infraštruktúry smerom na Devínsku Kobylu.  Nesplnené 
 Dostavba turistickej infraštruktúry smerom na Fialkovú dolinu.  Nesplnené 
 Dostavba a rozšírenie kúpaliska Rosnička.     Splnené 
 Dostavba enviro-vhodných objektov cestovného ruchu – altánky, oddychové zóny. 
          Nesplnené 
 
Podprogram 9.3.           Cestovný ruch. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 9.3.1  08.1.0 Rekreačné a športové služby - uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb 

v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami. 
Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.          Nesplnené 
 
Opatrenie 9.3.2 08.1.0 Rekreačné a športové služby - podporovať podnikateľské subjekty, neziskové 

organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ. 
Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.             Plnené priebežne 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 3 15,8 
V plnení/čiastočne 0 0,0 
Plnené priebežne 7 36,8 
Nesplnené 9 47,4 
Celkový súčet 19 100,0 
 
 



 

PO 10 - Program 10. Administratíva a bezpečnosť 
Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na 

poskytovanie verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi mestského úradu, 
vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na miestnych úradoch. Vytvorenie podmienok na 
znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti. 
 
Podprogram 10.1.         Administratíva 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 10.1.1 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - komplexná rekonštrukcia budov mestského úradu. 
Aktivity       Komplexná rekonštrukcia budovy mestského úradu – exteriéry. Plnené priebežne 
                                    Komplexná rekonštrukcia mestského úradu – interiéry.  Plnené priebežne 
 Vytvoriť centrum 1.kontaktu (najmä pre sociálne oddelenie) a zjednotiť budovy. 
          Nesplnené 
 Zabezpečiť podrobný územný plán všetkých zón v Dúbravke.  V plnení 
 
Podprogram 10.2.         Bezpečnosť 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 10.2.1  03.1 Policajné služby - rozšírenie a modernizácia kamerového systému. 
Aktivity Rozšírenie a modernizácia kamerového systému.   V plnení 
 Zriadenie pultu centrálnej ochrany.    Nesplnené 
 Vybudovanie siete fotopascí.     V plnení 
 Riešenie problémov znečisťovania verejných priestranstiev chovateľmi psov. 
         Plnené priebežne 
 Zvýšenie počtu pochôdzkárov v problémových lokalitách a problémových hodinách. 
         Nesplnené 
 Znižovanie kriminality problémovej mládeže.   Plnené priebežne 
 
Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 0 0,0 
V plnení/čiastočne 3 30,0 
Plnené priebežne 4 40,0 
Nesplnené 3 30,0 
Celkový súčet 10 100,0 
 
 
 

PO 11 - Program 11. Informatizácia mestskej časti 
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom 

využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na 
lokálnej úrovni (e-vote, e-services,...). Umožniť obyvateľom mestskej časti a pracovníkom samosprávy zvyšovať 
svoje počítačové vedomie a zručnosti. 

 
Podprogram 11.1.        Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná správa. 
Opatrenia podprogramu: 
 
Opatrenie 11.1.1  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - rozvoj infraštruktúry informačných systémov 

samosprávy. 
Aktivity Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské subjekty.  
                                    Splnené 
Opatrenie 11.1.2  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - zavádzanie efektívnych elektronických služieb 

poskytovaných na úrovni samosprávy. 
Aktivity Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v mestskej časti. Splnené 
                                    Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni.   Nesplnené 
 



Podprogram 11.2.        Počítačová gramotnosť. 
Opatrenia podprogramu: 

 
Opatrenie 11.2.1  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora zvyšovania počítačového vedomia u 
pracovníkov samosprávy. 
Aktivity Realizácia kurzov v oblasti nových SW pre pracovníkov miestnej samosprávy. 
         Plnenie priebežne 
 
Opatrenie 11.2.2  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora zvyšovania počítačového vedomia u 

obyvateľov mestskej časti. 
Aktivity Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov mestskej časti. 
          Plnené 
priebežne 

Realizácia kurzov na obsluhu a používanie mestského informačného a komunikačného 
systému.       Plnené priebežne 

 
Opatrenie 11.2.3  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora vzdelávacích aktivít zameraných na 

zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a 
elektronických služieb. 

Aktivity Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete.  Plnené priebežne 
 

Plnenie opatrení Počet aktivít % 
Splnené 2 28,6 
V plnení/čiastočne 0 0,0 
Plnené priebežne 4 57,1 
Nesplnené 1 14,3 
Celkový súčet 7 100,0 
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	Uznesenie MR  č. 127/2021
	zo dňa 30.11.2021
	Miestna rada 
	odporúča
	Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
	A. zobrať na vedomie
	monitorovaciu správu za obdobie 2019-2021.
	      B. požiadať
	prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zabezpečiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka za roky 2015-2024 v zmysle monitorovacej správy za obdobie 2019-2021. 
	Hlasovanie :         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
	Uznesenie bolo prijaté.
	Monitorovacia správa za obdobie rokov 2019-2021
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie 2015-2024 (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mestskej časti. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Dúbravka sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja MČ Dúbravka, ktorý na základe výsledkov hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. Dokument bol schválený miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 26.04.2016 uznesením č. 131/2016. V predmetnom uznesení bola stanovená požiadavka prehodnocovať prostredníctvom komisií miestneho zastupiteľstva ako poradných orgánov v pravidelných intervaloch potrebu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka, programovacie obdobie 2015 – 2024.
	Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka bolo jednou z podmienok pre možností čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovacom období 2015-2024 ako aj čerpania národných dotácií a iných grantov. PHSR bol vypracovaný v súlade so Zákonom o č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, a vzťahuje sa na celé územie mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
	Monitorovacia správa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) za roky 2019–2021 je súhrnný materiál o realizovaných, resp. nerealizovaných projektoch a činnostiach subjektov zapojených do PHSR za tieto kalendárne roky. Predmetom monitorovania boli projekty, resp. činnosti spracované v jednotlivých programoch PHSR. Predložený materiál predstavuje odpočet plnenia povinností mestskej časti Bratislava-Dúbravka vyplývajúca zo Zákona o podpore regionálneho rozvoja č 539/2008 Z. z. v platnom znením. 
	PHSR v programovej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Dúbravka 2015–2024 (strana 113–123) definuje zoznam opatrení a im prislúchajúcich cieľov a úloh, ktoré boli výsledkom analýzy, požiadaviek a predstáv mestskej časti na jej rozvoj v rokoch 2015-2024. Monitoring definuje spôsob hodnotenia plnenia cieľov. Zhodnotené tak boli jednotlivé opatrenia z pohľadu ich plnenia.
	V závere každého programu je štatistický výsledok hodnotenia splnené, nesplnené, v plnení a plnené priebežne. 
	Hodnotenie opatrení je definované nasledovne:
	- Splnené – opatrenia boli ukončené 
	- Nesplnené - opatrenia neboli vykonané 
	- V plnení – opatrenia boli zahájené, ale zatiaľ nie sú ukončené
	- Plnené priebežne – opatrenia sú vykonávané priebežne v priebehu monitorovaného obdobia
	PO 1 - Program 1. Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj

	Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov mestskej časti. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Z uvedeného dôvodu sa plánuje intenzifikácia priemyselných zón, ktoré by významným spôsobom pozitívne ovplyvnili zamestnanosť a ekonomickú stabilitu v mestskej časti. 
	Podprogram 1.1.      Podpora malého a stredného podnikania zo strany mestskej časti.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 1.1.1 Vypracovať  postup  podpory,   výučby  a rozvoja tradičných  remesiel v mestskej časti.
	Aktivity Vytvoriť materiálne, finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v mestskej časti.                               Nesplnené
	Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, mestskej časti, podnikateľských subjektov a obyvateľov mestskej časti pri výučbe a prezentácii tradičných remesiel.          Plnené priebežne
	Opatrenie 1.1.2  Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
	Aktivity Vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu MSP so susednými obcami.                 Nesplnené
	Analýza predpokladov budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem v mestskej časti.                    Nesplnené
	 Tvorba stratégie budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.         Nesplnené
	Opatrenie 1.1.3 Zakladanie a revitalizácia malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou mestskej časti.  
	Aktivity Zakladanie malých podnikov s majetkovou účasťou mestskej časti.           Nesplnené
	Opatrenie 1.1.4           Podpora rozvoja obchodných a komerčných služieb v mestskej časti.  
	Aktivity Výstavba miestneho trhoviska.                  Nesplnené
	 Výstavba a rozšírenie administratívnych zón pri mestskej polícii.          Nesplnené
	 Výstavba a rozšírenie administratívnych zón na ul. M. Sch. Trnavského         Nesplnené
	 Rekonštrukcia objektu Domu služieb.             Nesplnené
	 Prestavba objektu „starého skleníka“ na obchodné a oddychové priestory.         Nesplnené
	Dostavba plôch pre komerčné služby cca 900 m2 podlažnej plochy - rozvojová lokalita v priestore medzi Saratovskou a Trhovou ul..             Nesplnené
	Podprogram 1.2.     Podpora tradičných odvetví priemyslu, poľnohospodárstva a lesníctva.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 1.2.1 Podpora tradičných a nových odvetví priemyslu. 
	Aktivity            Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené ideálne podmienky.                 Nesplnené
	                                Výstavba zón ekologickej výroby v smere na Bory – Mall.          Nesplnené
	 Výstavba podnikateľského inkubátora.             Nesplnené
	 Zavedenie zvýhodneného daňového systému pre miestnych podnikateľov.        Nesplnené
	Opatrenie 1.2.2 Lesníctvo - podpora lesníctva.
	Aktivity                 Tvorba podmienok pre starostlivosť o lesy CHKO Malé Karpaty.        Nesplnené
	Podprogram 1.3.      Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 1.3.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.
	Aktivity Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií, pomoc pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na tento účel.              Nesplnené
	Opatrenie 1.3.2 Rekonštrukcia existujúcich zastaralých priemyselných zón, s dôrazom na zavádzanie nových technológií.
	Aktivity Revitalizácia priemyselných zón.           Nesplnené
	Podprogram 1.4.     Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 1.4.1    Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
	Aktivity Spracovanie projektov pre výrobu a využitie biomasy ako alternatívneho zdroja vykurovania bytov a objektov pre žiadosti zo zdrojov EÚ.         Nesplnené
	 Spracovanie stratégie využitia alternatívnych regionálnych zdrojov energie. (Veolia, BAT)                 Splnené
	 Využitie zvýšenej teploty v podzemí, vzduchu na vykurovanie cez tepelné čerpadlá (Veolia, BAT)              V plnení
	 Inštalácia slnečných kolektorov na strechy bytových domov.       Nesplnené
	 Inštalácia slnečných kolektorov na strechy vo vlastníctve samosprávy.      Nesplnené
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	1
	4,2
	V plnení/čiastočne
	1
	4,2
	Plnené priebežne
	1
	4,2
	Nesplnené
	21
	87,4
	Celkový súčet
	24
	100,0
	PO 2 - Program 2. Doprava a komunikácie

	Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií (ciest I., II., III. a IV. triedy) zaisťujúcich dopravnú obslužnosť m. časti Dúbravka. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.
	 
	Podprogram 2.1.  Komunikácie
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 2.1.1  04.5.1 Cestná doprava - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe mestskej časti.
	Aktivity Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Koprivnická.   Nesplnené
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Hanulová - Sokolíková.  V plnení
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Novodvorská.   V plnení
	Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie ul. Tulipánová.   Splnené
	Zlepšenie dopravného prepojenia na časť Bory.    V plnení 
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Pekníková.   Nesplnené
	Dostavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na Sekurisovej ul..  Nesplnené
	Dostavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na Drobného ul..  V plnení
	Dostavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Nejedlého.  V plnení
	Rekonštrukcia a dostavba výjazdu na diaľnicu na Dúbravčickej ul.  V plnení
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Na Vrátkach.    Nesplnené
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Kajerka.     Nesplnené
	Výstavba bezbariérových prechodov pre chodcov.      Plnené priebežne
	Opatrenie 2.1.2  04.5.1 Cestná doprava - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe hlavného mesta.
	Aktivity Výstavba prepojenia MČ Bratislava-Dúbravka na diaľnicu D2.   Nesplnené
	 Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na Harmincovej ul..     V plnení
	 Rozšírenie a rekonštrukcia komunikácie na Alexyho ul..   V plnení
	Opatrenie 2.1.3  04.5.1 Cestná doprava - výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu.
	Aktivity Spracovanie koncepcie budovania cyklotrás.    V plnení
	 Výstavba prepojenia cyklotrasou s MČ Bratislava-Lamač.   V plnení
	 Výstavba prepojenia cyklotrasou na mesto Stupava.    V plnení
	 Výstavba prepojenia cyklotrasou s MČ Bratislava-Devínska Nová Ves  V plnení
	 Výstavba cyklotrasy na OC Bory.      V plnení
	Opatrenie 2.1.4 04.5.1 Cestná doprava - dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.
	Aktivity Dostavba parkoviska pri OD Saratov.     Splnené
	 Výstavba parkovacích domov (Pekníková ul.).    Nesplnené
	 Dostavba parkovacích miest na Harmincovej ul..     Nesplnené
	 Dostavba parkoviska pre potreby Domu kultúry.    Nesplnené
	 Dostavba parkovacích miest na Drobného ul..    Splnené
	 Dostavba parkovacích miest na Lysákovej ul..    Nesplnené
	Opatrenie 2.1.5  04.5.1 Cestná doprava - dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách.
	Aktivity Dostavba chodníkov pre peších na Agátovej ulici,    V plnení 
	 Dostavba chodníkov pre peších na Nejedlého ul. smerom k ubytovni Fortuna. V plnení 
	 Rekonštrukcia chodníkov pre peších pozdĺž cesty III. triedy.  Plnené priebežne
	 Rekonštrukcia chodníkov pre peších pozdĺž cesty IV. triedy.  Plnené priebežne
	 Dostavba jednostranného chodníka na ul. Na Vrátkach – 300 m.  V plnení 
	 Dostavba a úprava chodníkov na ul. Sch. Trnavského.    V plnení 
	 Rekonštrukcia chodníkov pre peších na Saratovskej ul..    Splnené
	 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na Sekurisovej ul..   V plnení
	 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na Drobného ul..   V plnení
	 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. Nejedlého.   V plnení
	 Výstavba jednostranného chodníka v smere na Dúbravskú hlavicu.   Nesplnené
	 Rekonštrukcia chodníka na Plachého ul. – 500m.    Nesplnené
	 Výstavba chodníka v smere na OC Bory.     Nesplnené
	Opatrenie 2.1.6 04.5.1 Cestná doprava - rekonštrukcia/výstavba mostov a lávok.
	Aktivity Výstavba premostenia z Dúbravčickej ul. na m.č. Lamač.   V plnení 
	 Výstavba premostenia na Saratovskej ul. smerom k Borom.    Nesplnené 
	Opatrenie 2.1.7 04.5.1 Cestná doprava - úprava dopravnej infraštruktúry.
	Aktivity Osadenie svetelnej signalizácie pri prevádzke VÚB.    Splnené 
	 Osadenie svetelnej signalizácie na križovatke Pri kríži – Saratovská.  Nesplnené 
	 Osadenie svetelnej signalizácie na Valachovej ul..    Nesplnené
	 Osadenie svetelnej signalizácie na Bilíkovej ul..    Nesplnené
	 Vybudovanie protihlukovej steny pozdĺž celej diaľnice.   V plnení 
	Podprogram 2.2.  Doprava
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 2.2.1 04.5.1 Cestná doprava - zlepšenie podmienok hromadnej autobusovej dopravy.
	Aktivity Rekonštrukcia zastávok MHD so samostatnými pruhmi.           Plnené pribežne
	Opatrenie 2.2.2  04.5.3 Železničná doprava - zlepšenie podmienok železničnej dopravy.
	Aktivity Výstavba intermodálneho terminálu (električka – vlak) s parkovacími plochami.      V plnení 
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	5
	10,2
	V plnení/čiastočne
	23
	46,9
	Plnené priebežne
	4
	8,2
	Nesplnené
	17
	34,7
	Celkový súčet
	49
	100,0
	PO 3 - Program 3. Technická infraštruktúra

	Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj mestskej časti a zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov mestskej časti a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné zóny v mestskej časti, IBV, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej. 
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 3.1   06.1.0 Rozvoj bývania - výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a HVB.
	Aktivity Dostavba plôch HBV v lokalite Hrubá lúka.    V plnení
	 Dostavba plôch HBV v lokalite Na vrátkach smerom k diaľnici.  V plnení
	Opatrenie 3.2  06.4.0 Verejné osvetlenie.
	Aktivity Rekonštrukcia verejného osvetlenia – LED osvetlenie.   V plnení
	Opatrenie 3.3          01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - výstavba bezbariérových vstupov k všetkým verejným budovám.
	Aktivity Úprava vstupov vo verejných budovách.      Splnené
	Opatrenie 3.4      08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - mestský rozhlas a televízia.
	Aktivity Pripojenie DT do digitálnej siete UPC a pripojenia sa do káblových rozvodov Magio a Orange.          V plnení
	Opatrenie 3.5      03.2 Ochrana pred požiarmi.
	Aktivity Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.     V plnení
	                                    Rekonštrukcia a modernizácia vybavenia požiarnej zbrojnice  Plnená priebežne
	Opatrenie 3.6      06.1 Rozvoj bývania - tepelné hospodárstvo a znižovanie energetickej náročnosti budov.
	Aktivity Rekonštrukcia tepelných rozvodov v mestskej časti.    V plnení
	 Znižovanie energetickej náročnosti bytového fondu.   V plnení 
	 Rekonštrukcia rozvodov v panelových domoch.    V plnení 
	Opatrenie 3.7       06.3.0 Zásobovanie vodou.
	Aktivity Rekonštrukcia vodovodnej siete.      V plnení
	 Rozšírenie kapacity akumulácie vodných zdrojov.     Nesplnené
	Opatrenie 3.8       04.6.0 Komunikácia - telekomunikačné siete.
	Aktivity Rozšírenie optickej siete: Drobného, Bagarova, Tavarikova osada, Homolova, Agátová,  Saratovská.        Splnené
	Výstavba FITL - optický prístupový systém: Dúbravka 2. stavba, Homolova, Tavarikova osada, Agátová.       Splnené
	 Vybudovať miestny optický kábel: TKB Dúbravka - Tavaríkova osada. Splnené
	 Vybudovať miestny optický kábel: TKB Dúbravka - Agátová, Homolova. Splnené
	Opatrenie 3.9          04.3.5 Elektrická energia - zásobovanie elektrickou energiou.
	Aktivity Komplexná rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete – uloženie do zeme. V plnení
	Opatrenie 3.10         04.3.2 Ropa a zemný plyn - zásobovanie zemným plynom.
	Aktivity Rekonštrukcia rozvodnej siete plynu.      V plnení
	 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite Záhradkárska ul..   Nesplnené
	 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite nad Jadranskou ulicou.  Nesplnené 
	 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite Brižite.    Splnené 
	 Výstavba rozvodnej siete plynu v lokalite Tavaríková kolónia.  V plnení
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	6
	27,4
	V plnení/čiastočne
	12
	54,5
	Plnené priebežne
	1
	4,5
	Nesplnené
	3
	13,6
	Celkový súčet
	22
	100,0
	PO 4 - Program 4. Odpadové hospodárstvo

	Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.  
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 4.1  05.1.0 Nakladanie s odpadmi - v súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.
	Aktivity Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.      Plnené priebežne
	 Zabezpečenie zberných kontajnerov.     Plnené priebežne 
	 Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.   Plnené priebežne
	Opatrenie 4.2  05.1.0 Nakladanie s odpadmi - efektívna separácia komunálneho odpadu v mestskej časti.
	Aktivity Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.
	 Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu. Plnené priebežne
	 Zabezpečenie nádob pre separovaný zber.   Plnené priebežne
	 Obstaranie kompostérov pre domáce kompostovanie.  Plnené priebežne
	Opatrenie 4.3  05.1.0 Nakladanie s odpadmi - rekultivácia čiernych skládok a environmentálnych záťaží.
	Aktivity Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Hanulovej ul. v smere k záhradným chatkám.        Splnené
	Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na komunikácii od Rosničky k Iuvente.         Splnené
	Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Agátovej ul..  Splnené
	Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Nejedlého ul.. Splnené
	Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na Veľkej lúke.  V plnení
	Revitalizácia území po odstránení čiernych skládok na ul. Plachého v lese a priľahlých lesných komunikáciách.       Nesplnené 
	Opatrenie 4.4            05.1.0 Nakladanie s odpadmi - Prevádzka zariadení na efektívny separovaný zber - zberné dvory a kompostoviská.
	Aktivity Výstavba miestneho kompostoviska.     Nesplnené
	                              Obstaranie mechanizácie pre mestské kompostovisko.   Nesplnené
	Výstavba dotrieďovacieho zariadenia separovaného zberu.   Nesplnené
	 Obstaranie mechanizácie pre zberný dvor.    Nesplnené
	 Výstavba zberného dvora pre separovaný zber na ul. Na vrátkach – 870 m2. V plnení
	Opatrenie 4.5 05.1.0 Nakladanie s odpadmi - vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestňovanie domového odpadu, umiestnenie malých smetných košov vo verejných komunikačných priestoroch.
	Aktivity                    Výstavba prístreškov.      Plnené priebežne
	 Výmena a doplnenie odpadkových košov v celom priestore. Plnené priebežne
	Opatrenie 4.6 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - odvádzanie odpadových vôd.
	Aktivity Rekonštrukcia splaškovej kanalizačnej siete.    Nesplnené 
	 Odstránenie havarijných stavov kanalizácie na Sekurisovej 1.  Splnené
	 Odstránenie havarijných stavov kanalizácie na Sekurisovej 3.  Splnené
	 Odstránenie havarijných stavov kanalizácie na Drobného ul..  Splnené
	 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v lokalite Záhradkárska ul..   Nesplnené
	 Dostavba verejných WC na ihrisku – Pekníková ul..   Nesplnené
	Výstavba stokovej siete v lokalitách novej zástavby, Tavariková osada, Krčace, Strmé sady, Brižite – západ, sever, Polianky aj s uplatnením princípu delenej kanalizácie. V plnení
	 Rekonštrukcia zberača A VIII b-1 v Podvorniciach.    Nesplnené
	 Rekonštrukcia zberača A VIII 2-1 na Švantnerovej, Talichovej a Koprivnickej ul..            Nesplnené
	 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v lokalite Dielky.    V plnení Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v lokalite Dúbravčice.  V plnení
	Opatrenie 4.7            05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - odvádzanie dažďových vôd.
	Aktivity Riešenie odvádzania dažďových vôd pri Zimnom štadióne.   V plnení
	 Dostavba dažďovej kanalizačnej siete na Nejedlého ul..   V plnení
	 Riešenie odvodu dažďovej vody z vedľajších miestnych komunikácií. V plnení
	 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Saratovskej ul..   Splnené
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	8
	23,5
	V plnení/čiastočne
	8
	23,5
	Plnené priebežne
	8
	23,5
	Nesplnené
	10
	29,5
	Celkový súčet
	34
	100,0
	PO 5 - Program 5. Životné prostredie

	Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia. 
	Podprogram 5.1.        Informovanosť a poradenstvo
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 5.1.1  05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
	Aktivity Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v mestskej časti. V plnení
	 Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.   Plnené priebežne
	Podprogram 5.2.         Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 5.2.1  05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - ochrana vodných tokov pred znečistením.
	Aktivity Zabezpečiť monitoring kvality povrchových a podzemných vôd v priestore m. časti Dúbravka.         Nesplnené
	 Sanácia znečistenia vodných tokov.     Nesplnené
	Opatrenie 5.2.2  05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - odvodňovacie a protizáplavové opatrenia.
	Aktivity Výstavba protipovodňových opatrení v mestskej časti.    Nesplnené
	Opatrenie 5.2.3        05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - revitalizácia a úprava korýt vodných tokov a vodných plôch.
	Aktivity Revitalizácia korýt vodných tokov.     Nesplnené
	Podprogram 5.3.          Ochrana ovzdušia
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 5.3.1   05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - zabezpečiť zníženie produkovaných  emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti. 
	Aktivity Obmedziť spaľovanie fosílnych palív.     V plnení
	                                    Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.    V plnení
	Podprogram 5.4.           Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 5.4.1   05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - realizácia protieróznych opatrení.
	Aktivity Realizácia protieróznych opatrení.     V plnení
	Opatrenie 5.4.2  06.2.0 Rozvoj obcí - oddychové zóny a verejná zeleň.
	Aktivity                     Výstavba oddychovej zóny pri ul. kpt. Jána Rašu (lokalita stará škôlka). V plnení
	 Výstavba oddychovej zóny v priestore medzi DK Dúbravka a  Billa ul. Saratovská.           Nesplnené
	 Výstavba oddychovej zóny v parku Pod Záhradami.   V plnení
	 Výstavba oddychovej zóny v Tavarikovej kolónii,    Nesplnené
	 Výstavba oddychovej zóny v lokalite Stará Dúbravka.   Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny v lokalite Dúbravského lesa.   Nesplnené
	 Výstavba oddychovej zóny v blízkosti štadiónu ŠKP.   Nesplnené
	 Výstavba oddychovej zóny pri amfiteátri pri Batkovej.   Splnené
	 Výstavba parku v priestore medzi ul. Nejedlého a Agátovou ul..  V plnení 
	 Dostavba oddychovej zóny v parku pri Beňovského ul..   Splnené
	 Dostavba oddychovej infraštruktúry v Dúbravských lesoch   Nesplnené
	 Výstavba oddychovej zóny za kostolom smer Koprivnická ul..  V plnení
	 Výstavba oddychovej zóny - park Družby.     Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny na ul. Pekníková.    Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny na konci Dúbravky - Pri Kríži medzi panelákmi. Nesplnené
	 Výstavba oddychovej zóny v okolí ulíc Ožvoldíkova.   Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny na ul. Gallayova.    Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny smerom nadol pod Domom služieb.  V plnení
	 Výstavba oddychovej zóny na ul. Fedákova.    Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny v lokalite  Koprivnica.    V plnení
	 Výstavba oddychovej zóny v lokalite stará Dúbravka-studnička.  Splnené
	 Revitalizácia priestoru električkovej trate.    Splnené 
	 Rekonštrukcia betónovej „osmičky“ na Adlerovej ul..   Splnené
	 Rekonštrukcia detského ihriska pri „El Pase“.    Splnené
	 Rekonštrukcia detských ihrísk na Sekurisovej ul..    Splnené
	 Rekonštrukcia detských ihrísk na Drobného ul..    Splnené
	 Výstavba oddychovej zóny v lokalite Veľká lúka.    Nesplnené
	 Rozšírenie oddychových zón v lokalite H.Lidl, TESCO Dubrawa.  Nesplnené
	 Revitalizácia vnútroblokov sídlisk – „verejnej zelene a verejných priestorov“.     V plnení
	Opatrenie 5.4.3       06.2.0 Rozvoj obcí - doplnenie a udržiavanie brehových porastov vodných tokov.
	Aktivity                   Obnova prirodzených porastov tokov.     Nesplnené 
	Opatrenie 5.4.4        06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba a estetizácia vstupov do mestskej časti. 
	Aktivity                    Výstavba cestných dopravných vstupov do m. časti Dúbravka.  Splnené
	Vybudovanie nástupných priestorov zo  zastavaného územia do rekreačno-oddychových zón.         V plnení
	Opatrenie 5.4.5        06.2.0 Rozvoj obcí - izolačná zeleň priemyselných zón.
	Aktivity                    Zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej zelene pozdĺž intenzívne zaťažených  dopravných koridorov, areálov a skladov.      V plnení
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	15
	35,6
	V plnení/čiastočne
	13
	31,0
	Plnené priebežne
	1
	2,4
	Nesplnené
	13
	31,0
	Celkový súčet
	42
	100,0
	PO 6 - Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo

	Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbať o ich dosažiteľnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť s cieľom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti.
	Podprogram 6.1.          Sociálne služby
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 6.1.1  10.2 Staroba - starostlivosť o obyvateľov v  dôchodkovom veku.
	Aktivity Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby.   Plnené priebežne
	 Zriadenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby.  Nesplnené
	 Zabezpečenie verejného stravovania odkázaným obyvateľom v dôchodkovom veku.          Plnené pribežne
	Opatrenie 6.1.2  10.4 Rodina a deti - starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny.
	Aktivity Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.    V plnení
	 Zriadenie detských jaslí.      Nesplnené
	Opatrenie 6.1.3  10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie - starostlivosť o zdravotne postihnutých obyvateľov.
	Aktivity       Zriadenie DSS pre deti a mládež kombinovaný postih s kapacitou 60 miest – „Dieliky juh“ (UO 201) - celoročný pobyt.         Splnené
	Opatrenie 6.1.4  10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - marginalizované skupiny a rómske komunity.
	Aktivity Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
	 Výstavba centra osobnej hygieny.     Nesplnené
	 Zriadenie komunitného centra.      Nesplnené
	 Riešenie narastajúceho problému s obyvateľmi bez domova – zriadenie útulku.           Nesplnené
	Opatrenie 6.1.5  10.6.0 Bývanie - mestská nájomná bytová výstavba.
	Aktivity Výstavba nájomných bytov.      Nesplnené
	Podprogram 6.2.          Zdravotnícke služby
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 6.2.1   07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť - zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
	Aktivity Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.    Plnené priebežne
	 Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.   Plnené priebežne
	Opatrenie 6.2.2   07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť - podpora poradenskej činnosti. 
	Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.    Plnené priebežne
	 Zabezpečenie priestorov.     Pnené priebežne
	Opatrenie 6.2.3   07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť - zabezpečiť dosažiteľnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
	Aktivity Rekonštrukcia budovy a rozšírenie kapacít zdravotného strediska Saratovská.            V plnení 
	 Rekonštrukcia budovy a rozšírenie kapacít zdravotného strediska M.Sch. Trnavského.          V plnení 
	Opatrenie 6.2.4   07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť - zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
	Aktivity Podpora zriadenia špecializovaných ambulancií - ortopéd, chirurg, kožný lekár.          Plnené priebežne
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	1
	5,9
	V plnení/čiastočne
	3
	17,6
	Plnené priebežne
	7
	41,2
	Nesplnené
	6
	35,3
	Celkový súčet
	17
	100,0
	PO 7 - Program 7. Vzdelávanie a šport

	 Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských a základných škôl. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie  a transparentné využitie verejných financií k prospechu všetkých občanov mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mestskej časti.
	Podprogram 7.1.           Vzdelávanie
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 7.1.1  09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie - obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy.
	Aktivity Rekonštrukcia objektov MŠ.     Plnené priebežne 
	 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení.   Splnené 
	 Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.   Plnené priebežne
	Opatrenie 7.1.2  09.2 Sekundárne vzdelávanie - obnova a modernizácia zariadení základného školstva.
	Aktivity             Rekonštrukcie budov základných škôl.    Plnené priebežne
	                                    Modernizácia vnútorného vybavenia základných škôl (obstaranie a modernizácia knižníc a učební).       Plnené priebežne
	Opatrenie 7.1.3  Rekonštrukcia a dostavba areálov ZŠ a MŠ.
	Aktivity                    Rozšírenie a revitalizácia plôch areálov škôl.   Plnené priebežne
	Opatrenie 7.1.4        09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - podpora záujmovej činnosti.
	Aktivity                   Zriadenie priestorov záujmovej činnosti.    Plnené priebežne
	Opatrenie 7.1.5        09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií.
	Aktivity Rekonštrukcia jedální MŠ a ZŠ.     Plnené priebežne
	                                    Modernizácia vybavenia jedální MŠ a ZŠ.    Plnené priebežne
	Opatrenie 7.1.6  09.2 Sekundárne vzdelávanie - rekonštrukcia a modernizácia budovy školskej športovej infraštruktúry.
	Aktivity Modernizácia vybavenia školských telocviční.   Plnené priebežne
	                              Rekonštrukcia a dostavba dopravného ihriska.    Nesplnené
	 Revitalizácia ihriska na ZŠ Beňovského.    Nesplnené
	Podprogram 7.2.           Šport
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 7.2.1  08.1.0 Rekreačné a športové služby - výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.
	Aktivity Výstavba viacúčelovej športovej haly v blízkosti Zimného štadióna.  Nesplnené
	 Rekonštrukcia a dostavba športových plôch na ul. Karola Adlera.  V plnení
	 Rekonštrukcia a dostavba športových plôch na Beňovského ul..  Nesplnené
	 Rekonštrukcia plavárne s príslušenstvom na Batkovej ul.    Nesplnené
	 Dostavba športovej infraštruktúry na Adlerovej ul.   Splnené 
	 Dostavba športovej infraštruktúry na Pekníkovej ul.   Splnené
	 Dostavba športovej infraštruktúry na Nejedlého ul.       Plnené priebežne
	 Rekonštrukcia ihriska na Lipského ul..     Splnené
	 Dostavba športových ihrísk na Bazovského ul. a ul. Hanulová.   Splnené
	 Rekonštrukcia hokejbalového ihriska na Pekníkovej ul..   Splnené
	Opatrenie 7.2.2 08.1.0 Rekreačné a športové služby - vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v mestskej časti.
	Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené priebežne
	Opatrenie 7.2.3 08.1.0 Rekreačné a športové služby - podpora  organizácie športových podujatí regionálneho významu.
	Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.    Plnené priebežne
	 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené priebežne
	Opatrenie 7.2.4  08.1.0 Rekreačné a športové služby - podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
	Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené pribežne
	Opatrenie 7.2.5  08.1.0 Rekreačné a športové služby - podporovať talentovanú mládež.
	Aktivity Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. Plnené priebežne
	Opatrenie 7.2.6  08.1.0 Rekreačné a športové služby - spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
	Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.    Plnené priebežne
	Opatrenie 7.2.7  08.1.0 Rekreačné a športové služby - rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky.
	Aktivity                    Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia.  Plnené pribežne
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	6
	20,7
	V plnení/čiastočne
	1
	3,4
	Plnené priebežne
	17
	58,6
	Nesplnené
	5
	17,3
	Celkový súčet
	29
	100,0
	PO 8 - Program 8. Kultúra

	Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov pestrou ponukou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mestskej časti. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti a tým aj na cestovný ruch.
	Podprogram 8.1.          Kultúrna infraštruktúra
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 8.1.1 08.2.0 Kultúrne služby - základná kultúrna infraštruktúra.
	Aktivity Revitalizácia a dostavba areálu DK Dúbravka.     Nesplnené
	 Rekonštrukcia a dostavba budovy domu kultúry.         Plnené priebežne
	 Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity miestneho kina.   V plnení
	Opatrenie 8.1.2  08.2.0 Kultúrne služby - múzeá a archeologické lokality.
	Aktivity Dostavba areálu Villa rustica.      V plnení
	Opatrenie 8.1.3        08.2.0 Kultúrne služby - kultúrno-historické pamiatky.  
	Aktivity Výstavba náučného chodníka historických udalostí / pamätihodností – Stará Dúbravka.         Splnené
	 Zriadenie pamiatkovej siene G. Husáka.     Nesplnené
	 Revitalizácia priestoru Dúbravská hlavica – bunkre.       Plnené priebežne
	Opatrenie 8.1.4         08.2.0 Kultúrne služby - organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.
	Aktivity             Podpora kultúrnych podujatí.          Plnené priebežne
	Podprogram 8.2.           Organizačné zabezpečenie
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 8.2.1   08.2.0 Kultúrne služby - spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
	Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.    Plnené priebežne
	 Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.   Plnené priebežne
	Podprogram 8.3.           Propagácia v oblasti kultúry
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 8.3.1  08.2.0 Kultúrne služby - spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie mestskej časti v multimediálnej forme.
	Aktivity Personálne a finančné zabezpečenie.    Plnené priebežne
	 Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.   Plnené priebežne
	Opatrenie 8.3.2 08.2.0 Kultúrne služby - propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky mestskej časti.     
	Aktivity Finančné zabezpečenie.     Plnené priebežne
	 Obsahová analýza www stránky.     Plnené priebežne
	 Priebežná aktualizácia www stránky.    Plnené priebežne
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	1
	6,7
	V plnení/čiastočne
	2
	13,3
	Plnené priebežne
	10
	66,7
	Nesplnené
	2
	13,3
	Celkový súčet
	15
	100,0
	PO 9 - Program 9. Propagácia a cestovný ruch

	Budovať dobré meno mestskej časti a dosiahnuť, aby sa mestská časť stala vyhľadávaným miestom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie mestskej časti.
	Podprogram 9.1.          Propagácia mestskej časti
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 9.1.1     01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - aktualizácia  www stránky mestskej časti.
	Aktivity Finančné zabezpečenie.     Plnené priebežne
	 Obsahová analýza www stránky.     Plnené priebežne
	 Priebežná aktualizácia www stránky.    Plnené priebežne
	Opatrenie 9.1.2  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora budovania informačných tabúľ v mestskej časti.
	Aktivity Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách mestskej časti.
	         Plnené priebežne
	Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty mestskej časti. 
	        Plnené priebežne
	Opatrenie 9.1.3. 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora spolupráce verejného a súkromného sektora pri propagovaní atraktivít regiónu.              
	Aktivity Budovanie partnerstiev.     Plnené priebežne
	Podprogram 9.2.           Rekreačno - relaxačné zázemie mestskej časti.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 9.2.1 08.1.0 Rekreačné a športové služby - podpora vytvárania nových atraktivít v mestskej časti.
	Aktivity Spracovanie technickej dokumentácie.
	 Výstavba turistických a cykloturistických trás v lese nad m.č. Dúbravka. Nesplnené
	 Realizácia rekreačno-oddychového priestoru v území nad Tavaríkovou kolóniou.           Nesplnené
	 Výstavba envirochodníka od Horárskej studne územím ponad zastavané územie (s atraktivitami pre rodiny s deťmi).          Splnené
	 Výstavba turistickej trasy v smere na Karlovu Ves.    Nesplnené
	 Prepojenie turistickými trasami s údolím rieky Morava.   Splnené
	 Revitalizácia územia Biele skaly.      Nesplnené
	Opatrenie 9.2.2 08.1.0 Rekreačné a športové služby - modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu.
	Aktivity Revitalizácia územia bývalej vojenskej základne.    Nesplnené 
	 Dostavba turistickej infraštruktúry smerom na Devínsku Kobylu.  Nesplnené
	 Dostavba turistickej infraštruktúry smerom na Fialkovú dolinu.  Nesplnené
	 Dostavba a rozšírenie kúpaliska Rosnička.     Splnené
	 Dostavba enviro-vhodných objektov cestovného ruchu – altánky, oddychové zóny.           Nesplnené
	Podprogram 9.3.           Cestovný ruch.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 9.3.1  08.1.0 Rekreačné a športové služby - uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami.
	Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.          Nesplnené
	Opatrenie 9.3.2 08.1.0 Rekreačné a športové služby - podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
	Aktivity Zabezpečenie personálnych kapacít.             Plnené priebežne
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	3
	15,8
	V plnení/čiastočne
	0
	0,0
	Plnené priebežne
	7
	36,8
	Nesplnené
	9
	47,4
	Celkový súčet
	19
	100,0
	PO 10 - Program 10. Administratíva a bezpečnosť

	Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi mestského úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na miestnych úradoch. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.
	Podprogram 10.1.         Administratíva
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 10.1.1 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - komplexná rekonštrukcia budov mestského úradu.
	Aktivity       Komplexná rekonštrukcia budovy mestského úradu – exteriéry. Plnené priebežne
	                                    Komplexná rekonštrukcia mestského úradu – interiéry.  Plnené priebežne
	 Vytvoriť centrum 1.kontaktu (najmä pre sociálne oddelenie) a zjednotiť budovy.           Nesplnené
	 Zabezpečiť podrobný územný plán všetkých zón v Dúbravke.  V plnení
	Podprogram 10.2.         Bezpečnosť
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 10.2.1  03.1 Policajné služby - rozšírenie a modernizácia kamerového systému.
	Aktivity Rozšírenie a modernizácia kamerového systému.   V plnení
	 Zriadenie pultu centrálnej ochrany.    Nesplnené
	 Vybudovanie siete fotopascí.     V plnení
	 Riešenie problémov znečisťovania verejných priestranstiev chovateľmi psov.          Plnené priebežne
	 Zvýšenie počtu pochôdzkárov v problémových lokalitách a problémových hodinách.          Nesplnené
	 Znižovanie kriminality problémovej mládeže.   Plnené priebežne
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	0
	0,0
	V plnení/čiastočne
	3
	30,0
	Plnené priebežne
	4
	40,0
	Nesplnené
	3
	30,0
	Celkový súčet
	10
	100,0
	PO 11 - Program 11. Informatizácia mestskej časti

	                                    Splnené
	Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-vote, e-services,...). Umožniť obyvateľom mestskej časti a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
	Podprogram 11.1.        Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry, efektívna verejná správa.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 11.1.1  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
	Aktivity Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské subjekty. 
	Opatrenie 11.1.2  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
	Aktivity Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v mestskej časti. Splnené
	Podprogram 11.2.        Počítačová gramotnosť.
	Opatrenia podprogramu:
	Opatrenie 11.2.1  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
	Aktivity Realizácia kurzov v oblasti nových SW pre pracovníkov miestnej samosprávy.          Plnenie priebežne
	Opatrenie 11.2.2  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov mestskej časti.
	Aktivity Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov mestskej časti.           Plnené priebežne
	Realizácia kurzov na obsluhu a používanie mestského informačného a komunikačného systému.       Plnené priebežne
	Opatrenie 11.2.3  01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.
	Aktivity Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete.  Plnené priebežne
	Plnenie opatrení
	Počet aktivít
	%
	Splnené
	2
	28,6
	V plnení/čiastočne
	0
	0,0
	Plnené priebežne
	4
	57,1
	Nesplnené
	1
	14,3
	Celkový súčet
	7
	100,0
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