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- v miestnej rade 13.09.2016 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
   
- v komisii VPBD 05.09.2016 
- v komisii RPHSR 05.09.2016 a 14.09.2016 
- v komisii ŽP  05.09.2016 
- v komisii ŠMŠ 06.09.2016 
- v komisii BSZ 06.09.2016 
- v komisii KM         07.09.2016 
- v komisii VÚP        07.09.2016 
- v komisii F  08.09.2016 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti  
Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023

 



 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 
2016 – 2023 za účelom predloženia oznámenia o strategickom dokumente v súlade                      
so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“), spolu s územným plánom, 
je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza   z poznania 
situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín                          
a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami                 
a projektmi na jej zabezpečenie.  
 
Mestská časť Bratislava- Karlova Ves má spracovaný PHSR z roku 2007, ktorý bol platný na 
roky 2008-2013. Koncom roka 2014 bola schválená novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o 
podpore regionálneho rozvoja, ktorá je účinná od 1. januára 2015, pričom nastavuje novú 
štruktúru PHSR a upravuje nové povinnosti samospráv ako subjektov v regionálnom rozvoji. 
V zmysle uvedenej novely sú obce/VÚC, ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 
2015, povinné uviesť ich do súladu s ustanoveniami zákona.  Schválenie programu rozvoja 
obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný 
predpis, je v niektorých prípadoch podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (napr. z fondov EÚ).  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves preto schválilo na 11. 
zasadnutí dňa 28.01.2016 zámer spracovania „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2016 - 2023". Samotné spracovanie 
bolo zabezpečené externým dodávateľom, ktorý bol vo februári 2016 vysúťažený v procese 
verejného obstarávania (M.B.Consulting). Strategický dokument PHSR  sa následne tvoril 
participatívnym spôsobom od februára do augusta 2016, v súlade so zákonom č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Verejný podľa 
aktuálnej Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC a jeho príloh, verzia 2.0, 
publikovanej vo februári 2015 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
ktorej súčasťou sú povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty  k PHSR. Uvedená 
metodika je k dispozícii na webovom sídle: 
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=163665.  
 
Na príprave PHSR sa aktívne podieľali predstavitelia samosprávy mestskej časti, miestneho 
úradu mestskej časti, zástupcov inštitúcií a aktívnych občanov pôsobiacich Karlovej Vsi.                  
Na identifikovaní vízie, slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození mestskej časti, 
problémov, návrhu cieľov, opatrení a aktivít sa podieľali štyri pracovné skupiny pod vedením 
spracovateľa PHSR. Súčasťou tvorby PHSR bol rozsiahly dotazníkový prieskum orientovaný 
na identifikáciu problémov a potrieb obyvateľov. V pracovných skupinách a riadiacom tíme 



aktívne spolupracovalo 65 osôb - zástupcov verejného a súkromného sektora. Diskutovali                    
o víziách, silných a slabých stránkach, analyzovali najväčšie problémy a hľadali ich príčiny, 
plánovali ciele a konkrétne aktivity pre ďalší rozvoj Karlovej Vsi.  
 
Výsledným programovým dokumentom, ktorý vzišiel z tejto 7-mesačnej práce je plán, ktorý 
sa snažil zohľadniť všetky prezentované názory a potreby v mestskej časti. Obsahuje vízie, 
ciele, aj konkrétne aktivity, ktoré prispejú k rozvoju mestskej časti. Dokument určuje 
zodpovednosti, definuje partnerov, odhaduje potrebné finančné zdroje. Na realizáciu PHSR 
bude potrebné okrem rozpočtu MČ získať aj financie z externých zdrojov, resp. dostupných 
grantových a dotačných programov. V oblasti financovania stanovených cieľov teda 
predpokladá aj pomoc partnerov identifikovaných v programovej časti PHSR. 
 
Garantom dokumentu je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zastúpená starostkou 
a najvyšším orgánom – Miestnym zastupiteľstvom, užívateľmi programu sú všetci občania, 
podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v mestskej časti.  
 
Medzi hlavné úlohy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bude patriť: 

- riadiť implementáciu PHSR, 
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre mestskú časť želaný efekt a budú dlhodobo 

udržateľné, 
- vyčleniť z rozpočtu mestskej časti finančné prostriedky potrebné na realizáciu 

navrhnutých aktivít, 
- koordinovať spoluprácu s partnermi, 
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie PHSR na základe 

stanovených merateľných ukazovateľov, 
- vyhodnotiť ciele PHSR uprostred a na konci obdobia,  
- aktualizovať dokument podľa vzniknutej spoločenskej potreby. 

 
Za každú aktivitu definovanú v programovej časti PHSR je zodpovedný konkrétny útvar 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, alebo iný subjekt. Zároveň sú 
v programovej časti pri každej aktivite navrhnutí partneri, od ktorých očakávame pomoc pri 
realizácii aktivít. Po schválení PHSR budú títo partneri oficiálne oslovení a bude s nimi 
pripravený dokument o spolupráci na realizácii PHSR (napr. memorandum alebo zmluva). 
 
Programová časť je podrobne rozpracovaná do jednotlivých aktivít, takže v sebe zahŕňa aj 
akčný plán, ktorý zvyčajne na ňu nadväzuje. Väčšina aktivít v tomto PHSR je naplánovaná so 
začiatkom realizácie v roku 2016 alebo 2017. V budúcnosti pri aktualizácii PHSR bude 
možné prehodnotiť, či akčný plán, zvyčajne vytvorený na najbližšie tri roky, bude praktické 
vyextrahovať z programovej časti. PHSR je dokumentom, ktorého realizácia musí byť 
starostlivo sledovaná, pravidelne monitorovaná a ktorý môže byť podľa potreby dopĺňaný 
a upravovaný. 
 
Materiál bol predložený na pripomienkovanie všetkým členom všetkých komisií dňa 
16.08.2016, následne predložený na zasadnutia komisií v dňoch 05.- 09.09.2016 a na 
zasadnutí miestnej rady 13.09.2016. V komisii RPHSR bol materiál finálne prerokovaný po 
zapracovaní všetkých pripomienok z ostatných komisií a MiR dňa 14.09.2016. 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves na roky 2016 – 2023: 

1) Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.09.2016: 
Finančná komisia na návrh poslanca Dullu odporúča z tabuľky č. 25, na strane 74 vypustiť ekonomické vplyvy: 
Medziročný nárast HDP na 1 obyvateľa a Priaznivý vývoj referenčných úrokových sadzieb Euribor. 
Hlasovanie: Prít.: 8  Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 5 



 
Finančná komisia odporúča preložiť materiál na rokovanie MiZ. 
Hlasovanie: Prít.: 8  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 1 

2) Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(RPHSR) zo dňa 05.09.2016: 

PHSR bude prerokované samostatne v náhradnom termíne. 

3) Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 
05.09.2016: 

Komisia ŽP  OP a VP odporúča presunúť materiál na rokovanie MiR a MiZ po zapracovaní vznesených 
pripomienok. 
Hlasovanie: Za:     6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

4) Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 07.09.2016: 
Komisia prerokovala predložený materiál "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023" a odporúča: 
a) upraviť údaje o územnom pláne obce v tabuľke na krycom liste podľa  záverov diskusie, 
b) preformulovať názov aktivity 9.4.1 v zmysle záverov diskusie, 
c) predložiť materiál na rokovanie do MiR a MiZ. 
Hlasovanie: Za: 8  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

5) Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 06.09.2016: 
Komisia ŠMŠ navrhuje doplniť do PHSR : 

a) informácie o školách a školských zariadeniach iných zriaďovateľov, nachádzajúcich sa 
na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v rovnakej štruktúre ako sú uvedené 
informácie o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, 

b) doplniť do zoznamu zariadení, ktoré realizujú iné spoločenské aktivity a komunitné 
stretnutia informácie z činnosti Farnosti Rehole Minoritov, 

c) doplniť o analýzu skutkového stavu vyplývajúceho zo špecifika daňových zákonov, 
týkajúcich sa  vzdelávacích a vedeckých inštitúcii  na území mestskej časti a ich dopad 
na rozpočet MČ. 

Komisia ŠMŠ súhlasí s PHSR s navrhnutými doplneniami. 
Hlasovanie: Prít.:  9 Za: 8  Proti:  0 Zdrž.: 1       

6) Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 07.09.2016: 
Komisia KM berie na vedomie a odporúča schváliť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ 
Bratislava-Karlova Ves v oblasti kultúry tak, ako bol predložený. 
Hlasovanie: Prít.: 5  Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

7) Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 05.09.2016: 
Uznesenie: Komisia dopravy odporúča materiál schváliť so zapracovanými pripomienkami. 
Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 2 

8) Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej a pre seniorov (BSZ) zo dňa 
06.09.2016: 

Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť predložený dokument na MiZ v septembri 
2016. 
Hlasovanie: Prítomní: 6   Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 



9) Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
(RPHSR) zo dňa 14.09.2016: 

Komisia RPHSR odporúča doplniť materiál o vyhodnotenie predchádzajúceho PHSR o 
merateľné a nesplnené stanovené ciele z dôvodu zachovania časovej kontinuity s odkazom na 
poznámku v konkrétnom cieli vo forme prílohy. Realizáciu ponechávame na zvážení 
spracovateľa.  
Hlasovanie: Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
Doplnenia na základe pripomienok komisií sú pre ľahšiu orientáciu v materiáli v elektronickej 
podobe farebne odlíšené. Finálne grafické úpravy sa budú realizovať po schválení obsahu 
PHSR. 
 
 
 
V Bratislave, 19.09.2016 


