
Mesiac/činnosť január 2016 február 2016 marec 2016 apríl 2016 máj 2016 jún 2016 júl 2016 august 2016 september 2016 október 2016 november 2016 december  2016

Kontrolné dni

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- Karlova 

Ves bol schválený na zasadaniach MiR a MiZ dňa 28.01.2016.
x

Vytvorenie riadiaceho tímu. x

Zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa – spracovateľa PHSR. Výzva na predkladanie ponúk 

zverejnená 10.02.2016, uzavretá 17.02.2016.
x

Zasadanie komisie na vyhodnotenie ponúk a výber  spracovateľa PHSR (18.02.2016). x

Spracovanie zoznamu dokumentov a údajov, ktoré budú poskytnuté spracovateľovi. x

Dohodnutie tém pracovných skupín a príprava zoznamu členov pracovných skupín. Oslovenie potencionálnych 

členov na spoluprácu.
x

Pripravenie formulára na ex-post vyhodnotenie PHSR. x

Prvé a druhé stretnutie všetkých štyroch pracovných skupín (16.03.,22.03.,13.04.,20.04.). Informácie o procese 

spracovania PHSR, čiastkové vízie pre  mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, analýza silných a slabých 

stránok, príležitostí a ohrození (SWOT). 

x x

Pripravenie dotazníkového prieskumu medzi občanmi, distribúcia a zber dotazníkov. x x

Uzatvorenie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu. x

Vypracovanie analytickej časti. Odovzdanie riadiacemu tímu a pracovným skupinám na pripomienkovanie. x

Spracovanie ex-post vyhodnotenia PHSR. x

Zaslanie analytickej časti komisiám miestneho zastupiteľstva na pripomienkovanie. x

Realizovanie tretieho stretnutia pracovných skupín (10.05., 17.05.) Vízia územia, formulácia a návrh stratégie, 

výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách.
x

Realizované jedno verejné stretnutie s občanmi na predstavenie výstupov zo stretnutí a zistenie hlavných 

problémov rozvoja z pohľadu verejnosti. (03.05.2016, 17:00, MiÚ MČ BA-KV, zasadačka MiZ, Nám. sv. 

Františka 8).

x

Anketa pre verejnosť – názory na naliehavosť riešenia problematických oblastí zadefinovaných pracovnými 

skupinami.
x

Návrh strategickej časti pozostávajúcej z vízie, hlavného cieľa a parciálnych cieľov, vypracovanej na základe 

výstupov zo stretnutí pracovných skupín a ankety verejnosti. Odovzdanie strategickej časti na 

pripomienkovanie riadiacemu tímu. Stretnutie riadiaceho tímu.

x

Zaslanie strategickej časti komisiám miestneho zastupiteľstva na pripomienkovanie. x

Realizovanie štvrtého stretnutia pracovných skupín, na ktorých sa prerokuje akčný plán. x x

Vypracovanie programovej časti. Odovzdanie riadiacemu tímu a pracovným skupinám na pripomienkovanie. x

Informovanie verejnosti o výstupoch spracovania PHSR s možnosťou zaslania pripomienok. x x x

Príprava finančného plánu. Plán nákladov naplánovaných aktivít realizuje MČ podľa existujúcich projektových 

dokumentácií a zámerov.
x x x

Pripomienkovanie doteraz vypracovaných častí. Zapracovanie pripomienok podľa dohody s riadiacim tímom. x x x

Realizovanie finálnej práce a odovzdanie dokumentu. x

Predloženie dokumentu na zasadnutie zastupiteľstva - kompletný materiál 18.08. na pripomienkovanie - 

(komisie MiZ:05.-08.09.2016, MiR: 13.09.2016, MiZ: 27.09.2016).
x

Schválenie PHSR na MiZ 13.12.2016  za účelom predloženia oznámenia o strategickom dokumente v súlade  

so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
x

Proces SEA (predloženia ozámenia a rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického 

dokumentu podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zapracovanie 

pripomienok)

x x x

Schválenie PHSR na MiZ 13.12.2016 x
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