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OSÚRaRP_22

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.
Smart stratégia Bratislavského samosprávneho kraja je strednodobý strategický dokument, ktorého cieľom bude zlepšiť kvalitu života obyvateľov BSK. Zameriavať sa bude na využitie najlepších prístupov na zefektívnenie alebo zlepšenie situácie v doprave,
životnom prostredí, ľudských zdrojoch, sociálnej inklúzii a samospráve.

A. Tvorba regionálnej smart stratégie

5

5

1.3

OSÚRaRP

9-19

Smart Region Bratislavský kraj

B. Vytvorenie analyticko-strategickej jednotky

0

0

-

OSÚRaRP

12-19

Prieb.
Plnený

Prieb.
Plnený

12-20

Smart stratégia BSK bude obstaraná prostredníctvom projektu Smart región BSK, ktorý sa bude
realizovať v rámci výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj (OP Efektívna verejná správa)
vyhlásenej Ministerstvom vnútra 05/19. Termín uzatvorenia výzvy je 10/19. V mesiaci 08/19
začal proces určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len "PHZ") pred vyhlásením
verejného obstarávania (ďalej len "VO"). Predpokladaný termín začatia VO na spracovateľa
dokumentu je 10/19. Podpis zmluvy o dielo je plánovaný tak, aby realizácia aktivít mohla začať
01/20. Samotné vypracovanie stratégie potrvá do 12/20. Z uvedeného dôvodu navrhujeme
posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 12/20.

1-20

V rámci projektu Smart región BSK realizovaného prostredníctvom OP Efektívna verejná správa
dôjde k transformácii Oddelenia stratégie a územného rozvoja na Inštitút regionálnej politiky
Bratislavského kraja. K vytvoreniu inštitútu dôjde od 01/20. K posunu termínu plnenia dochádza
z dôvodu neskorého uzatvorenia výzvy 10/19 a potrebného času na kontrolu žiadosti o NFP a
príloh zo strany riadiaceho orgánu.

OSÚRaRP_24

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie cyklolávky za účelom prepojenia obcí Vysoká pri Morave a Marchegg, ako aj ďalšie okolité obce, a tým výraznou mierou skrátiť a zjednodušiť dostupnosť v rámci
pohraničného regiónu. Vybudovaním cyklolávky medzi obcami Vysoká pei Morave a Marchegg sa vytvorí cezhraničné premostenie a skráti sa čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. V rámci projektu dôjde k
vybudovaniu samotnej cyklolávky a na rakúskej strane k zrekonštruovaniu 3 km cyklotrás.
Financovanie: program INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020, celkový rozpočet projektu: 5 912 800 EUR, rozpočet BSK: 2 170 800 EUR, z toho spolufinancovanie (5%): 108 540 EUR
Projektoví partneri: BSK, Dolné Rakúsko
Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OIČaVO, PO, OK

Cezhraničné prepojenia Prípravné práce
územia formou
cyklolávok cez rieku
Morava (Vysoká pri
Výber zhotoviteľa
Morave a Marchegg)
Realizácia projektu

Propagácia

202

153

1.3

OIČaVO/
OSÚRaRP/ OD/
OP

4-19

Prieb.
Plnený

0

0

-

OIČaVO/
OSÚRaRP/ OP

12-19

Prieb.
Plnený

1953

0

1.3

OIČaVO/
OSÚRaRP/ OD/
OP

1-21

Prieb.
Plnený

16

0

1.3

OK

2-21

Prieb.
Plnený
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10-19

BSK disponuje právoplatným územným rozhodnutím. V sučasnosti sa spracúva dokumentácia
pre stavebné povolenie. Predpokladaný termín získania stavebného povolenia sa posúva na
10/19 z dôvodu potreby dopracovania technickej dokumentácie na rakúskej strane.
VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera po obdržaní
právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na
rakúskej strane. Vyhlásenie sa predpokladá na 4. kvartál 2019.
Prebratie stavby sa očakáva 10 mesiacov od odovzdania staveniska. Časové obdobie, v ktorom
sa môžu vykonávať stavebné práce je ohraničené vegetačným obdobím. Predpokladá sa
dodržanie stanoveného termínu.
Propagačný plán bude vytvorený až po vyhlásení VO. Informovať budeme prostredníctvom
tlačových správ a sociálnych sietí. Plánuje sa slávnostné poklepanie kameňa za účasti rakúskych
partnerov. Rovnako tak bude cyklolávka zahrnutá do propagačných cyklo-materiálov BSK.

OSÚRaRP_27

OSÚRaRP_25

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je posilniť udržateľnú mobilitu pozdĺž Dunaja. Až do ukončenia projektu v júni 2019 každá destinácia posilní udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného
súboru opatrení, akými sú zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu
obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy alebo nové cyklistické trasy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja.
Financovanie: Dunajský nadnárodný program, rozpočet projektu: 2 937 908,99 EUR, rozpočet BSK: 214 635,00 EUR, z toho spolufinancovanie (15 %): 32 195,25 EUR
Projektoví partneri: 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja a 27 strategických partnerov
Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCR, OD, PO, OIČaVO

TRANSDANUBE.
PEARLS

FLOOD Serv "Verejný
povodňový núdzový a
výstražný servis"

Prípravné práce

0

0

-

Výber zhotoviteľa

0

0

-

OSÚRaRP/
OCRaK
OIČaVO/
OSÚRaRP/ OP
OSÚRaRP/
OCRaK/ OD/
KOCR

6-17

Splnený

3-19

Splnený

Všetky aktivity a výstupy projektu boli zrealizované do 06/2019. Záverečná konferencia sa
konala dňa 14.05.2019 v Pezinku. Od 07/19 začalo plynúť 5-ročné obdobie udržateľnosti
výstupov projektov.
Medializácia projektu prebehla v mesačníku Bratislavský kraj v čísle 6/2019 a formou tlačovej
Splnený
OK
7-19
Propagácia
0
0
správy.
Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je v spolupráci s technickými partnermi vyvinúť verejný protipovodňový varovný systém, pre zapezpečenie včasného varovania obyvateľstva pri povodňovej situácii. BSK plní úlohu
pilotného (testovacie) územia a priamo nevyvíja varovný systém.
Financovanie: program Horizont 2020. Rozpočet aktivít BSK je 60 000 € so 100 % financovaním programu (všetky výdavky BSK budú 100 % prefinancované).
Projektoví partneri: BSK, Cellent AG (AT), ANSWARETECH S.L. (ES), Government to You (BE), Comune di Genova (IT), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII (RO), Ayuntamiento de Bilbao (ES), ANO, Sistemas de Informática e
Serviços, LDA (PT), Exdwarf consulting s.r.o. (SK), Institutia Prefectului- Judetul Tulcea (RO), Município de Vila Nova de Famalicão (PT).
Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŽP, OIČaVO, OI, OP, referát CO
Splnený
0
0
OSÚRaRP
5-16
Prípravné práce
Realizácia projektu

108

34

1.3

Výber zhotoviteľa

0

0

-

Realizácia projektu

60

10

1.3

OIČaVO/
OSÚRaRP/ OP

OSÚRaRP/
OÚPGISaŽP/
referát CO/ OI

6-19

Splnený

1-18

Splnený

7-19

V mesiacoch apríl- máj 2019 prebehlo tretie testovacie kolo technických komponentov projektu.
Zúčastnili sa ho študenti STU, zástupcovia mimovládnej organizácie, zástupcovia mestskej časti
Rača a pracovníci Bratislavského samosprávneho kraja. V júni 2019 sa konala záverečná
konferencia v Bukurešti, na ktorej partneri prezentovali využitie projektu v praxi. V mesiacoch
jún - júl 2019 prebiehalo intenzívne reportovanie smerom k donorom projektu. Projekt sa
oficiálne ukončil 31.7.2019. Dňa 4.9.2019 prebehne ešte hodnotiace stretnutie s predstaviteľmi
programu HORIZON 2020 v Bruseli, na ktorom sa zúčastnia pracovníci BSK.

Splnený

OSÚRaRP_30

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a zároveň je projekt súčasťou Stratégie rozvoja vidieka BSK na roky 2016 - 2020.
Cieľom projektu je vytvorenie siete cyklistických turistických trás v Bratislavskom kraji s napojením na náboženské pamiatky a pútnické miesta v kraji. V rámci projektu sa vybuduje cca. 4 km cyklotrasy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji, vyrobí a
osadí sa značenie cyklotrás a osadia sa informačné tabule k vybraným náboženským pamiatkam.
Financovanie: program INTERREG V-A SK-HU, rozpočet projektu: 2 869 233 EUR, rozpočet BSK (oprávnené výdavky v rámci projektu): 756 021,00 EUR, z toho spolufinancovanie BSK (5%): 37 801,05 EUR, neoprávnené výdavky projektu (hradené z rozpočtu
BSK):
40 768,61 EUR.
Prípravné práce

Prepojenia cyklotrás
v regióne s EuroVelo 6
a Eurovelo 13 (projekt Výber zhotoviteľa
SACRA VELO)
Realizácia projektu

Propagácia

0

0

-

OSÚRaRP/
OCRaK

6-17

Splnený

0

0

1.3

OIČaVO/
OSÚRaRP/ OP

1-19

Splnený

792

401

1.3

OIČaVO/
OSÚRaRP/
OCRaK/ SM/
OD/ OP

9-19

Prieb.
Plnený

5

5

1.3

OK

10-19

Prieb.
Plnený

Strana 2 z 7

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklistického značenia a informačných tabúľ bolo
ukončené v 08/19. Posun ukončenia verejného obstarávania bol spôsobený zo strany vedúceho
partnera projektu, nakoľko tento upravoval trasovanie navrhovaných cyklotrás.

11-19

Cyklotrasa JURAVA II bola prevzatá zo strany BSK dňa 31.01.2019. Cyklistické značenie a
informačné tabuľe budú zrealizované v priebehu 4. kvartálu roka 2019. Posun realizácie bol
spôsobený zo strany Leadpartnera projektu, nakoľko leadpartner upravoval trasovanie
navrhovaných cyklotrás.
Cyklo podujatie pre verejnosť Piknik&Bike vrátane mediálnej kampane sa plánuje po skončení
realizácie všetkých aktivít projektu. Predpokladá sa 1Q 2020. Medializované bude aj slávnostné
prestrihnutie pásky na cyklotrase a jej uvedenie do prevádzky

OSÚRaRP_32

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Virtuálna vinárska
škola

Projekt je súčasťou napĺňania cieľa podpory a rozvoja odborného vzdelávania v BSK.
Cieľom je rozvoj teoretických a praktických schopností študentov stredných škôl, odborníkov, organizácií a ich zamestnancov v odbore vinárstva a vinohradníctva, čo následne povedie k zvýšeniu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou projektu je
implementovať nové inovatívne metódy výuky na školách v spomínanom odbore.
Financovanie: program Interreg V-A SK-AT, v pomere: 85 % celkových nákladov projektu hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % zo zdrojov žiadateľa (BSK).
Projektový partneri: Weinbauschule Eisenstadt, SOŠ Vinársko-ovocinárska v Modre,Forschungsinstitut fur Energie-und Umweltplanung.
Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, OK, OP
Stretnutie s rakúskym a slovenským partnerom projektu je plánované na koniec 09/2019. Účel
stretnutia: rozhodnutie o potenciálnom rozdelení projektu na 2 etapy. Zvažuje sa podanie
OSÚRaRP/
Prieb.
0
0
Prípravné práce
9-19
6-21
prípravného projektu 11/2019 a samotného investičného projektu v novom programovom
Plnený
OŠMaŠ
období. Vzhľadom na rozdelenie projektu navrhujeme posunutie plnenia kľúčového kroku na
06/21.
Realizácia projektu

500

100

1.3

OSÚRaRP/
OŠMaŠ

9-21

Prieb.
Plnený

Samotná realizácia projektu nastane po plnení predchádzajúceho kľúčového kroku.

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK pre nové programové obdobie po r. 2020, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike po r. 2020
- presadzovanie navýšenia alokácie programov cezhraničnej spolupráce a
posilnenia rozhodovacích právomocí regiónov
- zjednodušenie kohéznej politiky
- presadzovanie silného postavenia regiónov pri príprave, schvaľovaní a
implementácii kohéznej politiky
- presadzovanie tém doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, ľudské
zdroje, výskum a inovácie ako priorít BSK pre čerpanie externých zdrojov

OSÚRaRP_33

B. Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec
ekonomického indikátora HDP

0

0

0

0

-

-

OSÚRaRP

OSÚRaRP

priebežne

priebežne

Prieb.
Plnený

BSK aktívne presadzuje svoje záujmy týkajúce sa budúcej politiky súdržnosti po roku 2020 v
Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými
inštitúciami. BSK sa podarilo zintenzívniť spoluprácu na úrovni SK8 v oblasti kohéznej politiky,
čoho výsledkom bolo schválenie spoločného pozičného dokumentu samosprávnych krajov SR k
budúcnosti kohéznej politiky EÚ. BSK intenzívne spolupracuje aj s ÚPVII, ktorému poskytuje
podkladové materiály pre investičné priority na území BSK a potrebnú argumentáciu pri
príprave Partnerskej dohody v prospech využitia tzv. 15% flexibility v prospech územia BSK.

Prieb.
Plnený

BSK sa rozhodnutím Z BSK z 8.2.2019 zapojil do pilotného projektu zavádzajúceho Index
sociálneho rozvoja v regiónoch EÚ (EU-SPI). Počas roka 2019 sa uskutočnilo niekoľko seminárov
vrátane júnovej "study visit" v Bratislave, v rámci ktorej zástupcovia BSK absolvovali sériu
bilaterálnych stretnutí so zástupcami zo štátnej správy, akademickej obce a mimovládneho
sektora. Výstupom týchto stretnutí bude záverečná správa ("case study"), na ktorej príprave sa
BSK podieľal v priebehu júla. V nej budú identifikované odporúčania pre EK ako lepšie
prispôsobiť EU-SPI regionálnym potrebám. SPI je nástroj, ktorého cieľom je definovať sociálny
progres krajín komplexne na základe 50 indikátorov.

Prieb.
Plnený

V priebehu mesiacov jún a júl BSK intenzívne komunikoval s ÚPVII ohľadom systému
implementácie budúceho regionálneho operačného programu. Jednou z priorít BSK v tejto
oblasti je odklon od dopytového systému a posilnenie postavenia Rady partnerstva, ktorá bude
rozhodovať o definovaní strategických projektov na území BSK. Na tieto aktivity nadviazalo
bilaterálne stretnutie predsedu BSK so zástupcami Európskej komisie, na ktorom predstavil
argumentáciu v prospech odklonu od dopytového systému výberu projektov, ktorý povedie k
zefektívneniu implementácie operačného programu.

Prieb.
Plnený

V rámci aktivít BSK na pôde Európskeho výboru regiónov bol predseda BSK vymenovaný za
spravodajcu stanoviska týkajúceho sa postavenia metropolitných regiónov v kohéznej politike
EÚ po roku 2020. V úvodnej fáze prípravy stanoviska predseda BSK absolvoval niekoľko
bilaterálnych stretnutí so zástupcami Európskeho výboru regiónov, Európskej komisie, viacerých
regiónov EÚ a asociáciami Metrex a Eurocities.Predseda prezentoval návrh svojho stanoviska na
Európskom fóra metropolitných autorít v Lyone, kde absolvoval viaceré konzultácie s
metropolitnými regiónmi (Barcelona, Lyon, Lille). Vypracovaný bol taktiež dokument s
východiskami pre prípravu stanoviska, ktorý bol prerokovaný na verejnej konzultácii v Bruseli za
prítomnosti kľúčových stakeholdrov. Schválenie stanoviska je naplánované na rokovaní komisie
COTER v októbri a na následne na plenárnom zasadnutí EVR v decembri 2019.

Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v
oblasti Kohéznej
politiky 2020+
C. Presadzovanie posilnenia Rady partnerstva pre IROP

D. Presadzovanie záujmov BSK prostredníctvom Európskeho výboru
regiónov

0

0

0

0

-

-

OSÚRaRP/ OIOP priebežne

OSÚRaRP

priebežne

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), špecifického cieľa 2.1.1
Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
A. Zlepšenie podmienok v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života
kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území BSK bolo podaných 8
OSÚRaRP/
Prieb.
a to zvyšovaním kapacít v zariadeniach do veku 3 rokov v spolupráci so
N/A
N/A
priebežne Plnený
OIOP/ OSV
žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pričom v prípade dvoch žiadostí bolo zastavené
zriaďovateľmi
konanie. OSÚRaRP sa na projektoch podiela vo forme koordinácie a poskytovania informácií k
výzvam.
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Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
B. Presadzovanie zvyšovania kapacít zariadení sociálnych služieb pre ľudí so
zdravotným postihnutím

C. Rozvoj BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka
- podpora tvorby zelenej infraštrukrúry
- podpora adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy
- podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov
- rozvoj siete ekocentier a podpora environmnetálneho vzdelávania
- podpora miestnych výrobcov

OSÚRaRP_34

D. Presadzovanie zvyšovania kapacít materských škôl v regióne v spolupráci s
obcami a zriaďovateľmi

N/A

N/A

0

N/A

N/A

0

-

-

-

OSÚRaRP/ OIOP priebežne

OSÚRaRP

OSÚRaRP/
OIOP/ OŠMaŠ

priebežne

priebežne

Prieb.
Plnený

V rámci IROP, špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v
súčasnosti na území BSK bolo podaných 20 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zariadenia sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. OSÚRaRP sa na projektoch
podiela vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.

Prieb.
Plnený

Výzva na rok 2019 bola vyhlásená 26.11.2018 a uzavretá 31.1.2019. Celkovo bolo predložených
66 žiadostí. Po formálnej kontrole bolo posudzovaných 55 žiadostí, pričom dotácia bola
schválená v prípade 49 žiadostí. Pre oblasť environmentálneho vzdelávania bolo schválených 5
projektov s celkovou výškou pridelenej dotácie 19 259 EUR. Pre oblasť podpory miestných
výrobcov, podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov bolo
podporených 9 projektov samostatne hospodáriacich roľníkov s celkovou výškou pridelenej
dotácie 61 650 EUR. Všetkých 49 podporených projektov muselo v sebe obsahovať minimálne
jednu aktivitu zameranú na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Zmluvy sa
reálne podpísali so 47 úspešnými žiadateľmi. OSÚRaRP aktuálne pripravuje novú výzvu v rámci
BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020. Výzva bude predložená na
schválenie zo strany Zastupieľstva BSK dňa 08.11.2019.

Prieb.
Plnený

V rámci IROP, špecifického cieľa 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školáchú v
súčasnosti na území BSK bolo podaných 57 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. V prípade 12 žiadostí bolo zastavené konanie, 5 ďalších žiadostí nebolo schválených a
v prípade jednej žiadosti nebola zo strany žiadateľa podpísaná zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. OSÚRaRP sa na projektoch podiela vo forme koordinácie a
poskytovania informácií k výzvam.

Prieb.
Plnený

OSÚaRP zabezpečil zazmluvnenie spracovateľa (Inštitút priestorového plánovania) Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20212027 s termínom realizácie diela do 12/20.
Zhotoviteľom Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20202030 je, v súlade so zmuvou o dielo, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
s termínom odovzdania dokumentu do 04/20.
Dokument Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na zhodnotenie
zraniteľnosti územia bude obstaraný v rámci projektu Smart región BSK, ktorý sa bude
realizovať z prostriedkov výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj (OP Efektívna verejná
správa) vyhlásenej Ministerstvom vnútra 05/19 a s uzávierkou 10/19. Termín spracovania
dokumentu sa predpokladá do 12/20.
V júnové
rokovanie Zastupiteľstva BSK OSÚRaRP predložil Správu o plnení Stratégie rozvoja vidieka - v
priebehu roku 2020 je plánované spracovanie aktualizácie dokumetnu.

Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v
E. Spracovanie strategických a koncepčných dokumentov pre nové
oblasti regionálneho
programové obdobie 2020+
rozvoja

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (vrátane
Regionálnej integrovanej územnej stratégie a Inovačnej stratégie BSK)
- Koncepcia sociálnej inklúzie BSK
- Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na
zhodnotenie zraniteľnosti územia
- Stratégia rozvoja vidieka BSK

N/A

N/A

1.3

OSÚRaRP

12-20

F. Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Durnkrut (AT)

0

0

-

OSÚRaRP/ OD

priebežne

Prieb.
Plnený

V 02/2017 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky v Durnkrut, v marci 2017 zasadla mestská
rada obce Durnkrut, ktorá prijala záväzné stanovisko k výstavbe lávok na ich území: v obci
Durnkrut sa mestská rada uzniesla PROTI výstavbe cyklolávky Durnkrut-Gajary. Zo strany BSK
ako aj obce Gajary stále pretrváva záujem na vybudovaní cyklolávky medzi obcami. Pokiaľ sa
zmení stanovisko obce Durnkrut budeme sa snažiť o financovanie samotnej výstavby z
budúceho programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2021-2027.

G. Presadzovanie cestného prepojenia Záhorská Ves - Angern (AT)

0

0

-

OSÚRaRP/ OD

priebežne

Prieb.
Plnený

Aktuálne sa pripravujú podklady na štúdiu realizovateľnosti mostu. Spracovanie štúdie sa
predpokladá v 4. kvartáli 2020.
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H. Presadzovanie rozvojových priorít BSK v oblasti udržateľnej dopravy v
rámci IROP v spolupráci s obcami
- podpora preferencie verejnej osobnej dopravy (napr. bus pruhy a inteligentné
križovatky)
- podpora budovania prestupných terminálov: Svätý Jur, Šenkvice, Bernolákovo
a Malacky
- podpora budovania cyklodopravných prepojení: Vajnory, Modra - Šenkvice,
Malacky, Zálesie - Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave - Studené, Pezinok Limbach, Slovenský Grob - Viničné, Malé Leváre - Veľké Leváre, Rusovce,
Podunajské Biskupice, Vrakuňa

0

0

-

OSÚRaRP/
OIOP/ OD
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priebežne

Prieb.
Plnený

OSÚRaRP v rámci spolupráce s CKO pri príprave Kohéznej politiky na roky 2021 - 2027 zvýraznil
potrebu posilnenia verejnej osobnej dopravy v cestnej aj koľajovej forme. V rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu sú projekty realizácie prestupných
terminálov vo Svätom Jure, Malackách a v Šenkviciach buď v realizácií alebo zrealizované. V
prípade obce Bernolákovo došlo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, že nebola zo strany
zastupiteľstva obce schválená realizácia predloženého projektu. Ďalšíe terminály - Stupava a
Veľký Biel sú v príprave na podanie ŽoNFP. Cyklotrasa Vajnory je už ukončená a pripravuje sa jej
ďalšia časť; Modra - Šenkvice - aktuálne prebieha proces odborného hodnotenia; Malacky majú vysúťaženého zhotoviteľa stavby; Most pri Bratislave - Studené - prebieha ex ante kontrola
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby; Pezinok - Limbach - aktuálne riešia zmeny v
projektovej dokumentácií; Slovenský Grob - Viničné a Viničné - Slovenský Grob - aktuálne
prebieha proces verejného obstarávania; Malé Leváre - Veľké Leváre - prebieha odborné
hodnotenie; Rusovce budú nanovo podávať ŽoNFP v priebehu 3. kvartálu roka 2019;
Podunajské Biskupice sú v procese prípravy ŽoNFP.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_34

BRATISLAVA I
Plánovaná PD: SPŠE, Zochova - Projektová dokumentácia / realizácia elektroinštalácie a
rozvádzačov, vyregulovanie systému UK v budove školy a zateplenie s výmenou okien v
prístavbe budove školy (2021).
Plánovaná realizácia: Konzervatórium, Tolstého - Rekonštrukcia kotolne (2020).
BRATISLAVA II
Ukončená PD: SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Projektové práce / výmena technológie a
modernizácia parnej výmenníkovej stanice.
Realizuje sa PD: SOŠ, Ivanská cesta, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering /
zateplenie strechy a fasády školy.
Plánovaná PD: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova - Projektová dokumentácia / zateplenie
budovy (Sklenárova 7) (2021); SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova - Projektová
dokumentácia / zateplenie telocvične (Sklenárova 7) (2021)
SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie celej
školy (2021); SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie
(2021).
Plánovaná realizácia: SOŠ, Ivanská cesta - Zateplenie fasády a strechy (2020), SOŠ chemická,
Vlčie hrdlo - Rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla (2020).

Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v I. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu
BSK
oblasti regionálneho
rozvoja

BRATISLAVA III
Ukončená PD: Obchodná akadémia, Račianska - Projektová dokumentácia a inžiniering /
zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK.
Plánovaná PD: SOŠ GaHS, Na pántoch - Projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien,
zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (2019); Hotelová akadémia,
Mikovíniho - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému
ÚK (2021).
Ukončená realizácia: DSS Integra, Tylova - Zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku,
ŠMND, Teplická - Zateplenie objektu školy.
Plánovaná realizácia: DSS Rača - Zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (debarierizácia)
(2020); Gymnázium, Hubeného - Zateplenie fasády školy a telocvične (2020); SOŠ GaHS, Na
pántoch - Výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (2020);
Obchodná akadémia, Račianska - Zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK (2020); ŠMND,
Teplická - Zateplenie objektu telocvične a jedálne (2020).
N/A

N/A

-

OIČaVO/ SM

priebežne

Prieb.
Plnený

BRATISLAVA IV
Realizuje sa PD: SOŠ pedagogická, Bullova, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering /
zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK.
Plánovaná PD: DSS Rosa - Projektová dokumentácia a inžiniering / vybudovanie novej kotolne a
trafostanice (2019).
Ukončená realizácia: DSS K. Matulaya - Zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba
výťahu Hontianska 12.
Plánovaná realizácia: SOŠ pedagogická, Bullova - Zateplenie fasády a striech, vyregulovanie
systému ÚK (2021).
PEZINOK
Ukončená PD: SOŠ pedagogická, Modra - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie
fasády objektu školy a telocvične.
Plánovaná PD: SOŠ, Myslenická, Pezinok - Projektová dokumentácia a inžiniering /
rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte (2021); Obchodná akadémia, Pezinok Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne (2021); DSS a ZpS Pezinok - Projektová
dokumentácia a inžiniering / zateplenie a vyregulovanie ÚK (2021)
Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie budovy
(2021); Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne
(2021).
Plánovaná realizácia: SOŠ pedagogická, Modra - Zateplenie fasády objektu školy a telocvične
(2020); Obchodná akadémia, Pezinok - Rekonštrukcia kotolne (2021)
SOŠ, Myslenická, Pezinok - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte (2021).
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SENEC
Realizuje sa PD:
SŠ, Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) - Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia
kotolne.
Plánovaná PD:
SOŠ, Malinovo - Projektová dokumentácia / zateplenie školy (2021).
Plánovaná realizácia:
SŠ, Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) - Rekonštrukcia kotolne (2020).
MALACKY
Realizácia:
Gymnázium, Malacky - Zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering.
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