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I. ÚVOD

Riadenie stredno až dlhodobého rozvoja obce je zodpovedná a náročná úloha. Ak to má byť
systematický rozvoj so strategickými cieľmi , nemal by sa úplne zmeniť po každých voľbách.
Dlhodobú strategickú víziu obce s prioritami, cieľmi a s konkrétnymi opatreniami má za úlohu
formulovať strednodobý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce ,
pripravovaný v spolupráci s obyvateľmi a schválený zastupiteľstvom obce.

PHSR obce vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy občanov a pritom rešpektuje aj kritéria
trvalej udržateľnosti, najmä obmedzenosť prírodných zdrojov.
Zároveň je v súlade s prioritami regiónu, štátu a Európskej únie.

Ťažko nájsť takú oblasť života, ktorá by do programu rozvoja mesta alebo obce nepatrila. Patrí tam
všetko, čo prispieva k zabezpečeniu kvality života a k udržateľnosti života vôbec na tejto planéte.
Určite je aj tak často spomínaný rozvoj dôležitý, ale len dovtedy, kým neohrozuje udržateľnosť
samotného života.

Jedným z cieľov prípravy programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je zapojiť čo najviac ľudí
do prípravy spoločnej budúcnosti, naučiť ich starať sa o seba, o budúcnosť svojej rodiny, svojej
ulice a svojej obci.

Takýto program je základným dokumentom pre plnenie hlavnej úlohy samosprávy obce, ktorou je
zabezpečenie všestranného rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov. Má zabezpečiť kontinuitu
v rozvoji obce, nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve.

Je to otvorený dokument, pravidelne kontrolovaný a aktualizovaný. Na rozdiel od územného plánu
PHSR nie je pre obec záväzným dokumentom. Zákon v súčasnosti nevymedzuje nadväznosť
PHSR na ďalšie koncepčné dokumenty ( územné plánovanie, sektorové plánovanie a technické
plánovanie ) ale je dôležité hľadať a zabezpečiť túto nadväznosť.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dôležitým východiskom aj pre aktualizáciu
územného plánu a pre vypracovanie konkrétnych ročných akčných plánov obce. Pred aktualizáciou
územnoplánovacej dokumentácie by sa mala zhodnotiť realizácia platného PHSR.

Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ukladá samosprávnym krajom,
mestám a obciam zákon č.503/2001 o podpore regionálneho rozvoja od roku 2001.
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I keď podľa zákona „štát ...poskytuje finančné prostriedky na výdavky súvisiace a vypracovaním
PHSR...“ väčšinu miest a obcí presvedčilo o dôležitosti tohto dokumentu až vlaňajšie schválenie
Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 13, podľa ktorého sa rozdeľujú
finančné prostriedky štrukturálnych fondov a skutočnosť, že k žiadostiam o tieto nenávratné
finančné prostriedky je potrebné priložiť aj vlastný PHSR .

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má , okrem tohto informačného úvodu, tri základne
časti :

1. Analytická časť, ukončená analýzou silných a slabých stránok a analýzou príležitostí a
ohrození obce ( SWOT analýza ). I keď je PHSR skôr koncepčný, ako analytický dokument, táto
časť je veľmi dôležitým východiskom pre správne stanovenie strategických priorít a cieľov. Situačná
analýza pozostáva z vyhodnotenia doterajších koncepčných dokumentov, z popisu polohy
a prírodných podmienok, z údajov o obyvateľstve a osídlení, z popisu občianskej vybavenosti,
dopravnej a technickej infraštruktúry, ekonomiky a životného prostredia. Záverom tejto časti je
SWOT analýza.

2. Strategická časť . Na základe uskutočnenej analýzy sa sformuluje vízia, stručná, výstižná
predstava obce po dosiahnutí cieľov PHSR , obraz obce o sedem, až desať rokov. Cieľový stav
v jednotlivých oblastiach, hodnotených vo SWOT analýze definujú strategické ciele a na
základe nich stanovené priority, poradie dôležitosti jednotlivých strategických cieľov.

3. Implementačná časť . Formuluje návrh spôsobu finančného a administratívneho
zabezpečenia realizácie PHSR. Zásady, metodiky riadenia, monitorovania a kontroly. Dôležitou
kapitolou implementačnej časti je akčný plán. Bude to krátkodobý plán, ktorý určuje prvé kroky
pri plnení PHSR, zohľadňujúci aktuálne finančné, personálne a technické kapacity a poradie
dôležitosti jednotlivých aktivít.

Veľmi dôležitou časťou analýzy bolo preštudovanie a zhrnutie projektov, vypracovaných a
riešených v obci za uplynulých osem až desať rokov. Nie len množstvo riešených štúdií
a projektových aktivít je mimoriadne, ale ešte viac prekvapujú ich témy a odborná úroveň.
Už pred desaťročím sa tu riešili problémy, o ktorých na mnohých miestach ani dnes nepočuli. Aj
keď nie všetky projekty boli z rôznych, väčšinou objektívnych dôvodov zrealizované, ale významná
časť strategických cieľov a priorít bola sformulovaná už pred rokmi. O ich úrovni svedčí aj to, že
prevažná väčšina z nich je aktuálna aj dnes.
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Z uvedených dôvodov zvolili spracovávatelia PHSR nasledovný postup pri situačnej analýze.
Bola vypracovaná pomerne podrobná analýza :
-

územného plánu z r.1996 a jeho dvoch zmien

-

riešených štúdií, projektových aktivít a ich výsledkov

-

priorít a doporučení, vyplývajúcich pre PHSR obce z domácich a Európskych dokumentov

s cieľom zhromaždenia a zoskupenia ich priorít pre použitie v PHSR.

Paralelne s týmito aktivitami bol uskutočnený a vyhodnotený dotazníkový prieskum verejnej mienky
na otázky súvisiace s prípravou PHSR.
Boli uskutočnené konzultácie so starostom obce, s poslancami , s miestnymi odborníkmi
a stretnutia s občanmi a predstaviteľmi v obci existujúcich občianskych, kultúrnych a záujmových
združení.
Na základe takto získaných informácií bol vypracovaný návrh SWOT analýzy a návrh strategických
cieľov a priorít.
Všetky vypracované dokumenty boli zverejnené na internetovej stránke obce s cieľom
zabezpečenia informovanosti a získania ďalších námetov a názorov.

Uvedené tri, dosť rozsiahle analýzy a výsledky dotazníkového prieskumu sú prílohou PHSR a ich
stručné zhrnutie je zapracované do situačnej analýzy.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná bol vypracovaný firmou
Centrum kontinuálneho vzdelávania, n.o. Bratislava a spolufinancovaný z :

Operačného programu :Jednotný programový dokument NUTS II-Bratislava cieľ 2,
Priorita :

Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového
územia,

Opatrenie :

Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.
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II. SITUAČNÁ ANALÝZA
II.1. Poloha, minulosť a prírodné podmienky
II.1.1. Poloha
Obec Dunajská Lužná sa nachádza na úrodnej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou
Podunajskej nížiny , na rozlohe 2695 hektárov.
Leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy na oboch stranách štátnej cesty č.I/63( E575), ktorá
spája Bratislavu s Komárnom.
V rámci sídelnej štruktúry Bratislavskej sídelno-regionálnej aglomerácie zastáva funkciu
sídla s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou.

Podľa územného a správneho usporiadania vyššou územnou jednotkou pre Dunajskú Lužnú
je okres Senec.
Najvyššiu územnú jednotku pre obec Dunajská Lužná predstavuje Bratislavský
samosprávny kraj.

Vzťahy obce k vyššej územnej jednotke vyplývajú z polohy jej územia vzhľadom k Bratislave
a k jej priľahlým územiam. Sú medzi nimi zreteľné obojsmerné vzťahy tak v komunikačných
väzbách a územnotechnických faktoroch, ako aj v sociálnoekonomickej sfére a v krajinnoekologických záujmoch oboch území.

V hierarchickej štruktúre osídlenia SR plnila obec aj v nedávnej minulosti funkciu strediskového
sídla miestneho významu.
Pri vytvorení novej štruktúry sídiel Slovenskej republiky pre účely Národného strategického
referenčného rámca SR pre roky 2007-2013 sa obec stala kohéznym pólom rastu v záujmovom
území inovačného pólu rastu, ktorým je Bratislava.
Obec dostala kód významu 113, čo znamená :
- mikroregionálne centrum záujmového územia inovačného pólu rastu, vymedzeného jadrovým
pásmom ťažiska osídlenia 1.stupňa a
- záujmové územie inovačného pólu rastu celoštátneho až medzinárodného významu.

Dunajská Lužná je cestou č.I/63 prechádzajúcou stredom sídla prepojená
severozápadným smerom na Bratislavu a juhozápadným smerom na Šamorín,
Dunajskú Stredu a Komárno.
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Železničnou dopravou je obec prepojená na vyššie územné jednotky so zástavkou
Nové Košariská, ktorá leží 1,5 km severne od centra.
( Územný plán obce Dunajská Lužná)
II.1.2. Minulosť obce
Obec Dunajská Lužná vznikla 1.1.1974 administratívnym zlúčením troch samostatných
obcí Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská, ktoré dnes tvoria miestne časti obce.

Obec Jánošíková sa spomína v roku 1258 ( Dyenis). Prešla z majetku hradu Bratislava do
vlastníctva kláštora benediktínov na Hore sv.Martina (Pannonhalma). Koncom 18.storočia
patrila náboženskej základine. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Po druhej svetovej vojne bolo nemecké obyvateľstvo zväčša vysídlené.
Kostol Povýšenia sv.kríža, pôvodne sv.Bartolomeja apoštola, pochádza z roku 1797.

Obec Nová Lipnica sa spomína v roku 1230 ( Torch). Patrila hradu Bratislava, neskôr
vystriedala viacerých majiteľov.Od 16.storočia patrila časť obce panstvu Malinovo(Eberhard),
časť panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1683 -1720
značne utrpeli tureckými nájazdmi a stavovskými povstaniami.
V 1.polovine 18.storočia dosídlili obec kolonisti z Korutánska, ale nemecké obyvateľstvo
do tejto oblasti prišlo z alpských krajín už v 13.storočí.

Obec Nové Košariská sa písomne uvádza v roku 1258 ( Mysser). Patrila hradu Bratislava.
Od roku 1293 patrila jej časť bratislavskému richtárovi Herculinovi a od roku 1349 richtárovi
Jakubovi. V 16.storočí pripadla časť obce panstvu Malinovo ( Eberhard) a časť pánstvu Svätý
Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a aj ich zdecimovali turecké nájazdy
a stavovské povstania.
V prvej polovici 18. storočia sa tu usadili kolonisti z Korutánska. Po 2.svetovej vojne bolo
nemecké obyvateľstvo zväčša vysídlené.
Kostol sv.Martina, pôvodne gotický bol prestavaný v barokovom štýle okolo roku 1730.
Po požiari v roku 1852 sa využíva len jeho polygonálne presbytérium, ako kostolík.
Klasicistický kostol ( evanjelický) pochádza z roku 1814.
(Encyklopédia miest a obcí Slovenska )

II.1.3. Prírodné podmienky
Územie patrí z geomorfologického hľadiska k Podunajskej rovine. Ako celok
predstavuje rovinu s nepatrnými výškovými rozdielmi. Výška terénu sa pohybuje
v rozmedzí 12O – 130 m nad morom. Väčšina územia katastra sa nachádza na
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vyvýšenej časti Žitného ostrova na tzv.agradačnom vale, ktorý sa zvažuje na obe
strany, a to smerom k Dunaju i k Malému Dunaju. Ku dnešnej konfigurácii terénu
riečnej siete a morfológii krajiny prispel svojou činnosťou aj človek výstavbou hrádzí
a kanálov.

Rieka Dunaj a vodná nádrž Čunovo, horná časť vodného diela Gabčíkovo je od zastavanej
plochy obce vzdialená 3-4 km, ale katastrálne územie časti Nové Košariská siaha až po
koryto Dunaja.
Dve umelé vodné plochy „Malá voda“ a „Piesková jama“ sa využívajú na lov rýb a rekreáciu.

Pôdy sa tu vyskytujú prevažne fluvizeme karbonátové a typické na fluviálnych zahlinených
štrkopieskoch karbonátových, prípadne na plytkých hlinitých aluviálnych náplavách na
štrkopieskoch. Sú to ľahké a a stredne ťažké pôdy – ľahšie bez skeletu. Hĺbka pôdneho
profilu ohraničeného pevnou horninou je nad 60 cm.

Dunaj a Malý Dunaj sú hlavnými regulátormi hladiny podzemnej vody. Výplň Podunajskej
panvy tvoria neogénne a kvartérne sedimenty a sú zastúpené štrkmi, pieskami
a povrchovými hlinami, prevážne piesčitými. Výška podzemnej hladiny vody je 1,5 – 2m pod
povrchom terénu.

Územie katastra Dunajskej Lužnej patrí do oblasti s maximálnou zemetrasnosťou
7 M.C.C.
Pravdepodobnosť zemetrasenia je raz za 80 rokov a pri výstavbe je potrebné s tým
uvažovať.

Podunajská rovina, na ktorej leží Dunajská Lužná, je najteplejšou oblasťou Slovenska. Má
najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou oblasťou Slovenska. Podľa pomeru množstva
atmosferických zrážok a množstva vyparenej vody je oblasť Podunajskej roviny najsuchšou
na Slovensku. V jarných a letných mesiacoch sa hodnoty výparu a zrážok vyrovnávajú,
pripadne výpar presahuje množstvo zrážok.
Vyskytujú sa miestne krátkodobé lejaky, ktoré sú síce výdatné, ale rýchlo vsakujú do
podložia, resp.rýchlo odtekajú a územie trpí suchom, preto je potrebné zavlažovanie. Počas
krátkodobých lejakov spadne za 24 hodín viac, ako 70 mm zrážok. S týmito hodnotami je
potrebné počítať pri zastavovaní väčších plôch.
Počet dní so snehovou prikrývkou je malý. Priemerný počet dní dosahuje okolo 35 dní za
rok.
( Územný plán Dunajská Lužná )
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II.1.4. Využitie krajiny
Administratívna obec Dunajská Lužná pozostáva z troch katastrálnych území : Jánošíková,
Nové Košariská a Nová Lipnica. Celková výmera katastrálneho územia je 2 695,29 hektárov.

Veľmi vysoké je zornenie poľnohospodárskej pôdy. Zastúpenie trvalých trávnych porastov je
príliš málo. Záhrady sú sústredené väčšinou v zastavanej časti územia a len málo ovplyvnia
vegetáciu poľnohospodárskej krajiny a pôdoochranné vlastnosti pôdy.

Konkrétny podiel jednotlivých pozemkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Okrem ich
konkrétnej veľkostí ukazuje aj zmeny, ku ktorým došlo v priebehu uplynulého trinásťročného
obdobia.
Sú porovnávané rozmery v roku 1994 a v roku 2008 v jednotlivých katastrálnych územiach a za
celú obec tiež.

Jánošíková
v ha

Orná pôda

Nové

Nová

%z

Košariská

Lipnica

v ha

v ha

Dun.Lužná spolu
v ha

celk.

%z PPF výmery

1994

1003,55

897,42

448,99 2349,96

97,53

2008

975,31

892,75

446,98 2315,04

96,08

ROZDIEL
Vinice

- 28,24

- 4,67

- 2,01 34,92

- 1,45

1994

0,43

0

0

0,43

0,02

2008

0

0

0

0

0

ROZDIEL
Ovocné sady

- 0,43

0

0,43

- 0,02

1994

0

0,62

2,55

3,17

0,13

2008

26,73

0,6

1,29

28,62

1,18

+ 26,73

- 0,02

- 1,26 + 25,45

+ 1,05

ROZDIEL
Záhrady

0

1994

11,89

19,7

14,57

46,16

1,92

2008

11,66

26,45

15,97

54,08

2,25

- 0,23

+ 6,75

+ 1,4

+ 7,92

+ 0,33

1994

4,91

4,16

0,55

9,62

0,4

2008

4,81

4,59

0,54

9,94

0,41

ROZDIEL
Trvalé tráv. porasty
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ROZDIEL

- 0,10

+ 0,43

- 0,01

+0,32

+ 0,01

Poľnohosp.
pôda

1994

1020,78

921,9

466,66 2409,34

100

89,39

2008

1018,51

924,39

464,78 2407,68

100

89,32

- 2,27

+ 2,49

- 1,88

- 1,66

- 0,07

1994

19,45

19,69

9,83

48,97

1,81

2008

19,45

22,28

9,83

51,56

1,91

0

+ 2,59

0

+ 2,59

0,10

1994

0

3,17

0

3,17

0,12

2008

0

2,97

0

2,97

0,11

0

- 0,20

0

ROZDIEL
Lesné pozemky

ROZDIEL
Vodné plochy
ROZDIEL

- 0,20

- 0,01

Zastavané plochy
1994

38,97

36,83

17,69

93,49

3,47

2008

62,29

53,95

15,03

131,27

4,87

+ 23,32

+ 17,12

- 2,66

+ 37,78

Ostatné plochy 1994

71,53

51,89

16,9

140,32

5,21

2008

50,48

29,88

21,53

101,89

3,78

- 21,05

- 22,01

+ 4,63

- 38,43

- 1,43

1050,73

1033,48

ROZDIEL

ROZDIEL
Celkom

511,08 2695,29

+ 1,4

100

Z ornej pôdy ubudlo (– 34,92 ha), najviac v časti Jánošíková ( -28,24 ha), ale hlavne v prospech
nárastu ovocných sadov ( + 25,45 ha) a záhrad (+7,92 ha).
Viníc bolo aj v roku 1994 málo(0,43 ha), ale v roku 2008 už nie sú žiadne.

Celkový úbytok poľnohospodárskej pôdy nie je veľký. Predstavuje len – 1,66 ha.
Plochy, vykazované ako lesné pozemky sa mierne zväčšili (+ 2,59 ha), ale nedá sa vylúčiť, že
to bolo iba vo vykazovaní.

Najvýraznejšia zmena je v úbytku tzv. ostatných plôch ( -38,43 ha) a v náraste zastavaných
plôch ( + 37,78 ha). Najviac sa stavalo v miestnej časti Jánošíková ( + 23,32 ha) a v Nových
Košariskách ( + 17,12 ha). V časti Nová Lipnica sa zastavané plochy zmenšili o -2,66 ha.

Keď porovnáme jednotlivé miestne časti, najväčšie zmeny boli v Jánošíkovej :
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- ubudlo ornej pôdy ( -28,24 ha) a ostatných plôch (-21,05 ha) a
-výrazne sa zväčšili ovocné sady ( +26,73 ha) a zastavané plochy ( +23,32 ha).
V časti Nová Lipnica bolo najmenej zmien :
-

mierne sa zväčšili ostatné plochy (+4,63 ha) a záhrady ( +1,4 ha) a

-

mierne sa zmenšili zastavané plochy (-2,66 ha)

V Nových Košariskách sa výrazne zmenšili ostatné plochy ( -22,01 ha) a skoro
podobne sa zväčšili zastavané plochy ( +17,12 ha) .

II.2. Obyvateľstvo a osídlenie
II.2.1. Obyvateľstvo
K podrobnej analýze, uvedenej v Zmenách a doplnkoch k územnému plánu obce
Dunajská Lužná z roku 2000 doplňujeme nasledovné údaje.

Podľa sčítania ľudu v roku 2001 bývajúce obyvateľstvo sa delilo podľa stupňa
ekonomickej aktivity, podľa pohlavia a podľa miesta narodenia nasledovne:

muži
Osoby
ekonomicky
aktívne

Spolu
V%
na materskej dov.
prac.dôchodcovia
nezamestnaní
Nepracujúci dôchodcovia
Ostatní nezávislí
Deti a žiaci ZŠ
Žiaci a študenti
Spolu
Z učilíšť
Zo stredných škôl
Z vysokých škôl
Ostaní závislí nezistení
Úhrn obyvateľov
Narodeni v obci
Spolu
súčasného
bydliska
V%

Pohlavie
ženy
spolu

811
58,1
0
21
84
160
19
268
94
13
42
39
45
1397
607

757
49,3
61
32
71
330
17
264
94
6
46
42
73
1535
601

1568
53,5
61
53
155
490
36
532
188
19
88
81
118
2932
1208

43,5

39,2

41,2

Vzdelanostná štruktúra ( obyvatelia nad 15 rokov) :
Základné a stredné bez maturity
Stredné s maturitou
Vysokoškolské

47%
34%
19%
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Národnostné zloženie :
slovenská
maďarská
česká
nemecká
rómska
ostatné

90,0%
6,7%
1,1%
0,6%
0,3%
1,3%

Vierovyznanie obyvateľstva :
rímskokatolícke
evanjelické
ostatné
nezistené
bez vyznania

71%
9%
3%
2%
15%

55,6% ekonomicky aktívnych obyvateľov obce dochádzalo za prácou najmä do
Bratislavy( 80%), do Šamorína a inde.
Do Dunajskej Lužnej dochádzalo za prácou cca 350 ľudí
(Štatistický úrad SR, 2001)
V roku 2008 Obecný úrad a obci patriace organizácie zamestnávajú spolu
106 občanov :
Obecný úrad
25
Obecný úrad - opatrovateľská služba 13
Základná škola
33
Materská škola
17
Základná umelecká škola
11
Školská jedáleň a vývarovňa
7
( Obecný úrad, máj 2008)

Ku dňu 31.12.2003 bývalo v sídelnom útvare :

3052 obyvateľov, z toho

1601 mužov(52,5%) a 1451 žien(47,5%)

Nárast : 120 ľudí za dva roky (priemerne 60/rok)
( brožúra Dunajská Lužná: história a súčasnosť, 2004)

Ku dňu 7.2.2008 bol počet ľudí, prihlásených k trvalému pobytu

3794 a z toho

1822 mužov (48%) a 1972 žien(52%)

Nárast : 742 ľudí za štyri roky ( priemer 185/rok)

12

Veková štruktúra tohto počtu obyvateľov je nasledovná :
Veková skupina

Muži
Počet

v%

Ženy
Počet

v%

Spolu
Počet

v%

0 - 10

242

6,37

220

5,79

462

12,1

11 – 20

210

5,77

241

6,35

460

12,12

21 – 30

313

8,25

330

8,69

643

16,94

31 – 40

352

9,27

330

8,69

682

17,97

41 – 50

250

6,58

252

6,64

502

13,23

51 – 60

190

5

233

6,14

423

11,14

61 – 70

144

3,79

160

4,21

304

8,01

71 – 80

53

1,39

100

2,63

153

4,03

81 – 90

14

0,36

47

1,23

61

1,6

91 – 99

0

0

4

0,1

4

0,1

Nezamestnanosť nepatrí medzi problémy obce. Podľa údajov z Národného ústavu
práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Senec, obec Dunajská Lužná
mala vo februári 2008 iba 25 evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Ich kvalifikačná
štruktúra bola nasledovná :
vysokoškolské vzdelanie

8 ľudí

stredoškolské s maturitou

6 ľudí

stredoškolské bez maturity

7 ľudí

základne vzdelanie
4 ľudia
––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu

25 ľudí
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Podľa údajov Štatistického úradu SR k 31.12.2001 bolo rozloženie pracovných síl
v obci nasledovné :

Počet zamestnaných
Poľnohospodárstvo,
poľovníctvo, súvisiace
služby
Rybolov, chov rýb
Priemyselná výroba
Energetika
Stavebníctvo
Veľkoobchod,
maloobchod, oprava
motorových vozidiel,
motocyklov
a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a
spoje
Peňažníctvo
a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti,
prenajímanie
a obchodné služby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana,
povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna
starostlivosť
Ostatné verejné,
sociálne a osobné
služby
EA bez udania odvetví
Spolu

% podiel zamestnaných

68

4,3

1
162
12
48

0,0
10,3
0,8
3,1

152

9,7

44

2,8

60

3,8

72

4,6

105

6,7

110

7,0

108

6,9

90

5,7

89

5,7

447
1568

28,5
100,0

Iniciatíva a aktivita občanov je nadpriemerná. Svedčí o tom aj zoznam aktívnych
záujmových, neziskových, mimovládnych organizácií a spolkov, spoločenských,
kultúrnych a občianskych združení a politických strán. Na zozname ( viď. prílohu ) je
viac, ako 40 organizácií, ktoré dostávajú z rozpočtu obce ročne spolu 2 000 000 SK .

Ďalším dôkazom občianskej aktivity je aj množstvo komisií obecného zastupiteľstva
a počet ľudí, ktorí v nich pracuje. V ôsmych komisiách je okrem 9 poslancov
zastupiteľstva aj 66 občanov.
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II.2.2. Domový a bytový fond
V územnom pláne a v jeho dvoch zmenách a doplnkoch je domový a bytový fond,
vrátane tendencií rozvoja podrobne popísaný.
Bytový fond k 31.12.1997

Trvale obývané byty

Počet bytov

% podiel
100,0

Celkom

808

Z toho
– v rodinných domoch

544

67,3

v bytových domoch

264

32,7

-

Bytový fond k 31.12..2001

Byty
Trvale obývané
ZSJ, SÚ
úhrnom
spolu

Z toho rodinné
domy
počet

Spolu SÚ

955

856

571

% podiel
neobývaných
neobývané
domov

%
66,7

83

8,7

(zdroj údajov: Štatistický úrad SR, 2001)

Ku dňu 18.8.2008 obec registruje 1108 rodinných domov a 420 bytov v bytových

domoch.

Vývoj bytového fondu v retrospektívnom období

Rok
1961
1970
1980
1991
1999
2001

Počet trvale
obývaných bytov
390
473
731
768
808
856

Počet obyvateľov
1917
2155
2723
2735
2994
2932

Počet obyvateľov/1
byt
4,92
4,56
3,73
3,56
3,71
3,43

(zdroj údajov: Štatistický úrad SR, 2001, ÚPN SÚ Dunajská Lužná, 2000))
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Veková štruktúra trvale obývaného bytového fondu (údaje k 3.3.1991 a k 31.12.2001) :
Byty
postavené
v období
do r.1919
1920 – 45
1946 – 70
1971 – 80
1981 – 91
1991 - 01
Spolu

Počet trvale obývaných bytov
Nová
Lipnica
12
25
73
26
22

Jánošíková
20
33
70
228
41

Nové
Košariská
8
29
89
83
9

Dun. Lužná

% podiel

40
87
232
337
72
88
856

4,7
10,2
27,1
39,4
8,4
10,3
100,0

(zdroj údajov: Štatistický úrad SR, 2001, ÚPN SÚ Dunajská Lužná, 1998)

V

„Zmenách a doplnkoch č. 01/2006“ k územnému plánu sa pre bývanie, (priorita č.1)

vymedzujú nasledovné nové rozvojové plochy:

Označenie zmena/doplnok

Názov lokality

Celková výmera
v ha

Z2

Jánošíková

5,21

Z4

Jánošíková- juh

1,32

Z6

N. Košariská- sever

0,45

Z10

Jánošíková

1,05

Z11

Jánošíková

9,48

D2

N. Košariská- sever

39,82

D3

N. Košariská- sever

3,69

D4

N. Košariská- sever

10,12

D5

N. Košariská- východ 21,05
Spolu :

Poznámka

92,19 ha

Okrem týchto plôch sa pre bývanie kombinované s inými hlavnými funkciami vymedzujú ešte
ďalšie rozvojové plochy :

Označenie zmena/doplnok

Názov lokality

Celková výmera
v ha

Poznámka

Z3

Jánošíková

1,52

komb. s obč. vybav.

Z8

N. Košariská- juh

13,28

komb. s agroturistikou a
rekreáciou

Z9

Jánošíková

3,59

komb. s obč. vybav.

D8

Jánošíková- juh

11,36

komb. s obč. vybav.

D19

Jánošíková- východ

35,30

komb. s agroturistikou a
rekreáciou

Spolu :

65,05 ha
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Kapacita nových rozvojových plôch vyplývajúcich zo „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je spolu
1330 bytových jednotiek (1095 + 235). Pri obložnosti 3 obyv./ byt. j. je kapacita uvedených
rozvojových plôch 3990 obyvateľov.
Označenie - zmeny

Kapacita (počet byt.
j.)

Označenie doplnky

Kapacita (počet byt.
j.)

Z2

50

D2

450

Z3

20

D3

40

Z4

20

D4

120

Z6

5

D5

250

Z8

50

D8

35

Z9

10

D19

200

Z10

30

Z11

50

Spolu zmeny

235

Spolu doplnky

1095

Po pripočítaní k návrhovému stavu pôvodného riešenia územného plánu obce, ktorý bol
stanovený na 9200 obyvateľov (2914 – stav z r.1994 + 6286 – návrh), sa návrhový počet
obyvateľov zvyšuje na 13190 obyvateľov (9200 + 3990). Tento počet sa vzťahuje k novému
návrhovému obdobiu platnosti územného plánu, t.j. do roku 2030.

II.3. Občianska vybavenosť
II.3.1. Obchody a služby

Obec má nasledovnú sieť obchodov :

Typ prevádzky

Počet

Potraviny

5

Mäso-údeniny

2

Pekáreň

1

Predaj vajec

1

Rozličný tovar

1

Ovocie, zelenina

1

Predaj vína

1

Svietidlá

1

Kvetinárstvo,
darčekové predmety

1
17

Záhradkárske
potreby, rezané kvety

1

Rybárske potreby

1

Počítače

1

Chovateľské potreby

1

Stavebniny

1

Novinový stánok

1

Stávková kancelária

1

Sieť služieb :

Typ prevádzky

Počet

Umelecké kováčstvo,
zámočníctvo

7

Zámočnícka výroba

2

Nábytok,
stolárstvo

2

interiéry,

Sklenárstvo

1

Dekorovanie
skiel,
tónovanie autoskiel

1

Voda, plyn, kúrenie

1

Stavby
na
stavebné práce

1

kľúč,

Oprava obuvi

1

Oprava televízorov

1

Videopožičovňa

1

Zlatníctvo

1

Kaderníctvo

3

Kozmetika, pedikúra

1

Manikúra, pedikúra

1

SOLÁRIUM

1

Masérske služby

1

Záhradná architektúra

2

Elektromontážna
inštal.+poradenstvo

1

18

Autobazár

1

Autoklampiarska
dielňa

3

AUTO KIA
a predajňa

1

servis

Pneuservis

1

Druhotné suroviny

1

Zmrzlina

1

Reštaurácia/
Pohostinstvo
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(Obecný úrad D.L., 2008)

II.3.2 Školstvo
HISTÓRIA
Vďaka kronike niekdajšej obce Schildren/ Dénesd, dnešná časť Jánošíková, je známe, že po
vzniku 1. Československej republiky tu už boli štyri triedy ľudovej školy s vyučovacím
jazykom nemeckým. V slovenskom jazyku sa začalo vyučovať až po ukončení 2.svetovej
vojny. Nárastom počtu školopovinných detí sa postavili dve ďalšie vyučovacie miestnosti
a v šesťdesiatych rokoch sa vybudovali dva pavilóny novej školy. V školskom roku 1945-46
bola zriadená národná škola s vyučovacím jazykom slovenským v bývalej budove kláštora
sestier sv. Kríža vo vtedajšej obci Jánošíková. Prvým riaditeľom školy bol Dominik Matula.
Vo vyučovacej práci mu pomáhal jeden učiteľ a dve rádové sestry. Rádové sestry vyučovali
do roku 1949. V tejto škole boli len 4 triedy a tieto časom pre postupujúce triedy do vyšších
ročníkov nepostačovali. V roku 1953-54 bola v obci slávnostne otvorená plnoorganizovaná
osemročná

stredná škola. Prvým riaditeľom sa stal Pavel Hudec, ktorý býval v susednej

obci Rovinka. Keďže školu navštevovali žiaci zo susedných obcí Rovinka a Kalinkovo, počet
žiakov stúpal a v ročníkoch 6.-8. sa vytvárali dve paralelné triedy A a B. Budova školy sa
v roku 1954 rekonštruovala a rozšírila o dve triedy. Bolo v nej už 6 tried. Naďalej sa
vyučovalo i v starej škole pri evanjelickom kostole a jedna trieda bola umiestnená v budove
pri kaplnke sv. Martina v časti Nové Košariská (súp. č. 62). Táto budova bola na školskú
triedu prerobená z pôvodného hostinca. Prvé správy o zriadení nemeckej evanjelickej školy
pri farnosti v bývalom Mischdorfe a dnešných Nových Košariskách sú z roku 1793. Prvým
učiteľom bol Ondrej Zilchart, ktorý zastával svoje miesto od roku 1793 do roku 1809. Škola
bola v roku 1870 obnovená, ako jednotriedna a v roku 1905 prestavaná. Nová Lipnica začala
písať kroniku v roku 1960 a popisuje udalosti iba od roku 1944. ( Kronika obce D.L.)
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MATERSKÁ ŠKOLA
Materská škola v Dunajskej Lužnej s právnou subjektivitou vznikla v roku 2002 zlúčením
troch materských škôl v obci. Teraz je umiestnená v troch objektoch: na Brezovej ulici sú 3 triedy a
na Lipnickej ulici 1,5 triedy a 2 triedy. Materskú školu navštevuje 120 detí, o ktoré sa stará 11
kvalifikovaných učiteliek a 4 správne zamestnankyne. Kapacita MŠ je plne vyťažená. V roku 2007
nevedeli umiestniť 19 detí, v roku 2008 už 28, preto sa uvažuje o jej rozšírení prístavbou
k jestvujúcim budovám, alebo výstavbe novej MŠ. Aktivity: návšteva bábkových predstavení,
besiedky – Mikuláš, Vianočná besiedka, karneval, Deň matiek, rozlúčka s predškolákmi, návšteva l.
ročníka ZŠ, koncert ZUŠ, škola v prírode, plavecký výcvik... Voliteľné krúžky: nemčina, angličtina,
ľudový tanec, náboženstvo, výtvarný krúžok. Okrem nedostatku priestorov im robí problém
starostlivosť o budovy, vykonávaná aj na úkor pedagogickej činnosti. Radi by realizovali množstvo
návrhov na zlepšenie podmienok pre deti a na ďalšie skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
tak ako to sformulovali v Koncepcii rozvoja MŠ z r.2007.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom základnej školy obec Dunajská Lužná. Je spádovou školou aj
pre okolité obce Miloslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka a navštevujú ju aj deti zo
Šamorína. Maximálnou kapacitou školy je 500 žiakov. Súčasťou školy je školský klub s dvoma
oddeleniami pre 60 detí. Pedagogický kolektív má 26 členov.
Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka z roka na rok stúpa. V školskom roku 2005/06 a 2006/07 to
bolo v priemere plus desať žiakov. Základnou filozofiou školy je vytvoriť také podmienky, aby
záujem o školu neustále stúpal. 100%-ná úspešnosť prijatia ich žiakov na stredné školy
potvrdzuje, že sa im to darí. V mesiaci február 2005 sa všetci žiaci 9. roč. zúčastnili povinného
celoslovenského zisťovania úrovne vedomostí z profilových predmetov slovenský jazyk
a matematika. V oboch predmetoch mali lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer.

Profilový predmet
Slovenský jazyk
Matematika

Priemer v SR

Priemer v ZŠ Dunajská Lužná

79,5 %
65,1 %

85,5 %
71,1 %

Od školského roku 2007/2008 zaviedli povinné vyučovanie druhého cudzieho jazyka.
Škola vykazuje veľmi dobré výsledky aj v mimoškolských aktivitách. Dosahujú dobré
výsledky v mimoškolských, regionálnych i okresných vedomostných, umeleckých
i športových súťažiach. Podporujú činnosť 17 záujmových krúžkov a útvarov na škole.
Sú dlhodobo úspešní aj v projektových aktivitách, ako:
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-Zdravá škola, Infovek, Európa v škole, Socrates, Správaj sa normálne,Prevencia chybného
držania teľa, Otvorená škola, Zelená škola a ďalšie.
Environmentálna výchova a nadväzujúce aktivity sa zabezpečujú na škole už dlhé roky. Je to
už ušľachtilá tradícia, pri zrode ktorej stálo Komunitné environmentálne združenie Dunajská
Lužná a vtedajšia Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok obecného zastupiteľstva
ešte v roku 1998.
Vedenie školy vypracovalo Koncepciu rozvoja základnej školy na školské roky 2007/08 až
2012/13, ktorá formuluje úlohy vedenia školy i obce v oblasti výchovno-vzdelávacej,
v mimoškolskej činnosti a v oblasti materiálno- technickej. Medzi najzávažnejšie patrí :
vybudovanie spájacích priestorov medzi budovami školy, zateplenie budovy, rekonštrukcia
toaliet, vybudovanie jazykovej učebne, archívu a knižnice, rekonštrukcia osvetlenia
v triedach a na chodbách.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Začala písať svoju históriu 1.septembra 1990. Zriaďovateľom školy je obec Dunajská Lužná.
Prenajíma si priestory v základnej škole. Šesť menších učební pre individuálne vyučovanie,
tri väčšie pre skupinové a jedna miestnosť pre počítačovú grafiku. Chýba príručný sklad.
Škola má 13 učiteľov a 201 žiakov. Ponúka päť učebných odborov :
-hudobného: klavír, keyboard, akordeón, gitara, zobcová flauta, sólový a komorný spev
-tanečného: klasický, ľudový, a moderný tanec, folklórny súbor "Prvosienka" pri ZUŠ
-výtvarného: kresba, maľba, grafika, priestorové práce z rôznych materiálov,
-počitačová grafika aj pre dospelých
-literárno-dramatického: prednes poézie a prózy, dramatická slovesnosť, malé javiskové formy
Okrem vyučovania majú aj verejné aktivity. Robia hudobné koncerty v kostoloch a čakajú na
ukončenie miestneho kultúrneho domu a na kvalitný koncertný klavír .
Nedarí sa im založiť spevácky zbor. V roku 2005 vydali vlastné CD k 15.výročiu založenia
školy. Nahrávka sa uskutočnila v priestoroch ZUŠ. Za uplynulé roky žiaci školy
reprezentovali obec na mnohých súťažných podujatiach a najmä výtvarný odbor
a počítačová grafika zaznamenali pozoruhodné úspechy aj v zahraničí.
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II. 3.3. Zdravotníctvo
Centrálne zdravotné stredisko obec nemá . Základnú lekársku starostlivosť obyvateľom obce
Dunajská Lužná, ako aj spádovej obci Miloslavov zabezpečuje sedem zdravotných
zariadení, ( z ktorých päť sídli v administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva ),
jedno rehabilitačné centrum a jedna lekáreň.
LEKÁRI:
Praktická lekárka pre dospelých MUDr. Anna Martincová
sídli pri lekárni VADEMECUM v budove pri Obecnom úrade v Dunajskej Lužnej
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Drahomíra Matejková
sídli v budove Poľnohospodárskeho družstva v časti Nové Košariská
Ženský lekár MUDr. Ľudovít Janek a MUDr. Maličkajová
sídli v budove Poľnohospodárskeho družstva v časti Nové Košariská v zdravotníckej
spoločnosti CARE, spol. s.r.o
Ambulancia urologická MUDr. Timko Drakúl
sídli v budove Poľnohospodárskeho družstva v časti Nové Košariská v zdravotníckej
spoločnosti CARE, spol. s.r.o
Očná ambulancia MUDr. Marián Halás, CSc.
sídli v budove Poľnohospodárskeho družstva v časti Nové Košariská v zdravotníckej
spoločnosti CARE, spol. s.r.o.
Zubný lekár - stomatológ MUDr. František Pecho
sídli v budove Poľnohospodárskeho družstva v časti Nové Košariská
MUDr.Božena Režuchová
sídli v budove ZŠ
MUDr. Martin Jakubek
sídli na Jánošíkovskej ul. č. 653

V časti Nová Lipnica, v areáli nemocnice sa nachádza špecializovaná Rehabilitačná
nemocnica TETIS, s r.o. Zabezpečuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť na detskom
lôžkovom FRO pre deti od narodenia do 18 rokov s neurologickými a ortopedickými
diagnózami, poúrazovými stavmi, väčšinou v sprievode rodiča, s celoslovenskou
pôsobnosťou.
Lekáreň VADEMECUM – sídli pri ambulancii praktickej lekárky pre dospelých
Veterinárny lekár - MVDr. Jaroslav Belko má sídlo v časti Nová Lipnica
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II.3.4. Sociálne služby
V časti Nové Košariská pracuje Charitný domov pre rehoľné sestry s kapacitou 80 miest.
V roku 2003 bolo v obci svojpomocne vybudované Domovské vzdelávacie centrum pre
chovancov detských domovov vo veku 18-25 rokov.
V roku 2004 bol otvorený Denný stacionár pre seniorov, zriadený obcou, s celodennou
starostlivosťou. Obec prevádzkuje aj opatrovateľskú službu.
Občianske združenie OMAPO už deviaty rok poskytuje sociálnu službu – prepravu - sociálny

taxík pre občanov so zdravotným postihnutím, pre dôchodcov a pre rodičov s deťmi z obcí
Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo a Hamuliakovo.

II.3.5. Kultúra
Obec je známa svojim bohatým kultúrno – spoločenským životom a úctou k historickým,
kultúrnym a náboženským tradíciám. Kvôli rekonštrukcii miestneho kultúrneho strediska je
dočasne pribrzdený, ale práce čoskoro končia a kultúrne stredisko poskytne po rekonštrukcii
výrazne lepšie možnosti, ako predtým. Obec je medzinárodne známa tristoročnou tradíciou
umeleckého kováčstva, kováčskym dvorom Hefaiston s expozíciou umeleckého kováčstva
a prírodnou galériou rezbárskeho umenia. Celosvetovo je obec známa významným
mohylovým pohrebiskom a sídliskom zo staršej doby železnej. Táto archeologická lokalita sa
nedostatočne využíva na rozvoj cestovného ruchu. Stopy po tejto dávnej civilizácii ohrozuje
intenzívna bytová výstavba, ktorá môže čoskoro zakryť lokalitu.
V obci sa nachádzajú nasledovné objekty zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych

pamiatok:
- evanjelický kostol a.v. v miestnej časti Nové Košariská z roku 1814
- rímsko-katolický kostolík sv.Martina tiež v časti Nové Košariská z 13.storočia
-rímsko-katolický kostol Povýšenia sv.Kríža v časti Jánošíková z roku 1797
- Hornožitnoostrovská protipovodňová hrádza Z konca 19.storočia
Medzi tradičné významné a atraktívne podujatia každoročne patria:

-

vítanie Nového roku ohňostrojom

-

ukončenie fašiangov babským bálom a pochovávaním basy

-

slávnosť stavania mája

-

celoobecné oslavy Dňa matiek

-

deň detí spojený so zábavnými hrami

-

na kolesách proti rakovine a benefičný koncert „ Nájdi svoju nádej“
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-

medzinárodné rómske kováčske sympózium

-

púť k Madonne Žitného ostrova

-

sympózium rezbárskeho umenia
výstava ovocia a zeleniny

-

beh Terryho Foxa

-

dunajskolužnianské trhy spojené s hodovými slávnosťami

-

oslavy sviatku sv.Martina

-

vianočné stretnutie dôchodcov

V oblasti kultúry pracujú nasledovné záujmové združenia :
-

dychovka Lužanka

-

spevácky zbor Archa

-

spevácky zbor Ekumena

-

súbor mažoretiek

-

mládežnícky zbor Domengo

-

detský spevácky súbor Lupienok

-

tanečná skupina žien

-

spevácka skupina mužov

Obec má aj svoju knižnicu počtom kníh, presahujúcich 6 000.

II.3.6. Šport a rekreácia
II.3.6.1. Šport
Ďalší dôkaz mimoriadnej aktivity občanov obce. Celkový počet organizovaných športovcov
presahuje 400 ľudí.
Zoznam jednotlivých klubov:
- OFK- Obecný futbalový klub bol založený v roku 1921.
Má sedem družstiev: - A mužstvo
- Dorast
- Starší žiaci
- Mladší žiaci
- Prípravka
- Ženy
- Old boys
-

Tenisový klub

-

OŠK stolný tenis - A družstvo, B družstvo
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-

Hokejbalový klub

-

Bikrosový oddiel

-

Lukostreľba

-

Streľba

-

Poľovnícka spoločnosť

-

Spolok priateľov historických vozidiel

-

ZO chovateľov poštových holubov

-

Rehabilitačné cvičenie žien

-

Oddiel cvičenia pre ženy
ŠK BMX, o.z.
Viktoria SPORT Team
ZO Slovenského rybárskeho zväzu

Zoznam športovísk:
-

Dve trávnaté ihriská

-

Mini ihrisko s umelým trávnikom

-

Tenisové kurty

-

Bikrosový areál

-

Strelnica

-

Volejbalové ihrisko v areáli ZŠ

-

Telocvičňa ZŠ

-

Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja

V rámci projektu „ Otvorená škola“ sú v areály ZŠ prístupné ihriská a telocvičňa.
V prieskume verejnej mienky občania pociťujú nedostatok ihrísk a parkov pre deti.

II.3.6.2. Rekreácia

Okrem ponúk rekreačného športu obec má mimoriadne podmienky aj pre rekreáciu. Využíva
ich nedostatočne, napriek tomu, že aj BSK počíta s Dunajskou Lužnou ako jedným z centier
prímestskej rekreácie pre Bratislavu. V letnej sezóne sa na kúpanie využívajú štrkoviská
v katastrálnom území Rovinka a Nové Košariská nielen vlastní obyvatelia, ale aj návštevníci
z Bratislavy. Sú dobre prístupné aj zo železničnej stanice Nové Košariská. Vybavenosť
týchto umelých jazier je doteraz nedostatočná. Nie sú pripravené plniť svoju úlohu
v cestovnom ruchu.
Obec nie je pripravená na rozvoj cestovného ruchu. Blízkosť vodného diela sa zatiaľ
nevyužíva a nie sú známe ani predstavy o využití v budúcnosti. V katastrálnom území
Dunajská Lužná sú ešte dve lokality, vhodné pre rekreačné účely. Jednou z nich je Piesková
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jama, kde by bolo možné využiť súčasnú vodnú plochu ako letné kúpalisko, s perspektívnou
možnosťou vybudovania termálnych kúpeľov s celoročnou prevádzkou po navŕtaní
termálneho vrtu. Druhá lokalita je za ochrannou hrádzou, kde by sa mohol vybudovať obecný
rekreačný park. Ďalšou, perspektívnou možnosťou by bolo sprietočnenie vyschnutých
ramien Dunaja, ekoturistika, ako i využitie ďalších existujúcich i potenciálnych možnosti obce
v rozvoji cestovného ruchu.

II.3.7. Úrady a inštitúcie

Obec je kohéznym pólom rastu v záujmovom území inovačného pólu rastu celoštátneho
až medzinárodného významu. Sídli tu Obecný úrad spolu s matričným úradom a Spoločný
stavebný úrad. Obec má svoj poštový úrad – Slovenská pošta a.s., ktorej predchodca
vznikol pred viac, ako sto rokmi, v roku 1896, po ukončení železničnej trasy Bratislava
Komárno. Železničná stanica Nové Košariská je z centra obce vzdialená cca 2 km a nie je
prepojená s autobusovou dopravou. V obci sídli pobočka VÚB banky.

II.3.8. Občianske iniciatívy

Iniciatíva a aktivita občanov je nadpriemerná. Svedčí o tom aj zoznam aktívnych
záujmových, neziskových, mimovládnych organizácií a spolkov, spoločenských,
kultúrnych a občianskych združení a politických strán. Ku dňu 25.1.2008 obecný úrad
registroval celkom 39 spoločenských, kultúrnych a občianskych združení. Okrem už
uvedených kultúrnych 7 združení sú to :

-

Domovské vzdelávacie centrum, nezisková organizácia

-

Hokeybalový klub

-

CHARTIKANO, občianske združenie

-

Jednota dôchodcov na Slovensku

-

Slovenské misijne hnutie – klub D. Lužná

-

Kongregácia sestier Dominikánok

-

Linka BOX:SK, občianske združenie

-

Mažoretky seniorky

-

Mertuš Juraj – Rezbárske sympózium

-

Miestny odbor Matice slovenskej

-

OMAPO, občianske združenie

-

Materské centrum OSTROVČEK
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-

Poľovnícka spoločnosť PRIDUNAJSKO

-

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

-

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, oz

-

Slovenský zväz žien

-

Stolno-tenisový oddiel

-

Rehabilitačné cvičenie žien

-

Dynamic TAEKWON-DO club

-

Tenisový klub Dunajská Lužná

-

Spolok historických vozidiel

-

Viktória SPORT Team

-

Združenie detí a mládeže OSTROV

-

ZO chovateľov poštových holubov

-

Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-37

-

OFK občianke združenie Dun. Lužná

-

Oddiel cvičenia pre ženy

-

Karpatsko-nemecký spolok

-

Senior klub

-

Spolok rodákov M.R.Štefánika-pobočka D.Lužná

-

Spevácky zbor mužov

-

Liga proti rakovine plus

-

ŠK BMX, občianske združenie

-

SILVERGYM klub

Obec každý rok podporuje tieto organizácie z rozpočtu obce .
Ďalším dôkazom občianskej aktivity je aj množstvo komisií obecného zastupiteľstva
a počet ľudí v nich pracujúcich.
V ôsmych komisiách je okrem 11 poslancov zastupiteľstva aj 66 občanov.
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II.4. Dopravná a technická infraštruktúra
II.4.1. Doprava
Dopravná a technická infraštruktúra je podrobne riešená v Zmenách a doplnkoch územného
plánu č.1/2006, preto sú tu uvedené iba základne informácie. Širšie dopravné vzťahy: Obec
Dunajská Lužná je súčasťou okresu Senec, ktorá má k dispozícii tieto dopravné systémy –
cestnú, železničnú a cyklistickú dopravu. Na území samotnej obce je však k dispozícii len
cestná a cyklistická doprava. Okrajom katastrálneho územia obce prechádza železničná trať
Bratislava – Komárno a lodná doprava po Dunaji.
Cestná doprava: Obec leží na ceste I. triedy č. 63, ktorá tvorí jej dopravnú os a zároveň je
významnou dopravnou tepnou južného Slovenska. Prechádza Žitným ostrovom na trase
Bratislava - Šamorín - Dunajská Streda - Komárno - Štúrovo. Jej význam umocňuje aj
pripojenie troch hraničných priechodov do Maďarska v Medveďove, Komárne a Štúrove. Tak
významný cestný ťah má vysoký podiel tranzitnej dopravy s nepriaznivým dopadom na
životné prostredie všetkých miest a obcí ležiacich na jeho trase, najmä však v obciach pred
Bratislavou. Na cestu I/63 sa v obci pripájajú cesty III. triedy, spájajúce ju s bližšími i
vzdialenejšími obcami regiónu. C. III/0632 regionálneho charakteru spája obec so sídlom
okresu - mestom Senec. Keďže prechádza popri jazerách obce má aj turistický význam.
C. III/0634 lokálneho významu spája obec Dunajská Lužná s obcou Alžbetin Dvor a C.
III/0635, tiež lokálneho významu, spája obec s obcami Kalinkovo a Hamuliakovo. Intenzita na
ceste I/63 v smere na Bratislavu už dnes dosahuje v raňajšom špičkovom období hranicu jej
priepustnosti - tvoria sa tu niekoľko kilometrové rady áut pred svetelne riadeným priechodom.
Jediným definitívnym riešením je vybudovanie cestného obchvatu v rámci už dávno
plánovanej rýchlostnej komunikácie R7.
Trasa plánovanej R7 z Bratislavy do Košíc vedúca južným Slovenskom je dnes v priestore
Dunajskej Lužnej a Rovinky spracovaná v dvoch variantoch – južnom a severnom. Zmeny
a doplnky Územného plánu rozvoja č.1/2006 núkajú aj ďalšie , prechodné riešenie presunom
časti automobilovej dopravy z c. I/63 určitými stavebnými úpravami na paralelnú cestu č.
II/572. Bolo by potrebné vybudovať úsek dlhý 5,5 km a plánované náklady by predstavovali
150 miliónov SK.
Železničná doprava: Okrajom katastrálneho územia prechádza železničná trať Bratislava
Pod. Biskupice – Komárno so zastávkou vzdialenou od centra obce cca 2 km. Pre spojenie
obce s ostatným územím štátu plní táto trať so zastávkou dnes len okrajovú funkciu .
Cyklistická doprava: Po hrádzi Dunaja vedie z Rakúska cez Slovensko s pokračovaním na
Kalinkovo a Hamuliakovo, kde sa pripojí na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu. Na jej
trasu sa pripájajú bočné cyklistické trasy vedúce do územia. Cez obec je navrhnutá
cyklistická trasa z rekreačného územia Senec cez Novú Dedinku, Tomášov, Studené
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s pokračovaním na Kalinkovo a Hamuliakovo, kde sa pripojí na Medzinárodnú dunajskú
cyklistickú cestu
Statická doprava: Kapacitnejšie odstavné plochy sa nachádzajú v centre obce pred objektom
kultúrneho strediska a obecného úradu, ako aj ďalších objektoch vybavenosti. Pre
krátkodobé príležitostné odstavovanie vozidiel sa v ostatných častiach obce využívajú
krajnice a lokálne rozšírenia miestnej komunikácie.
V obytných častiach je odstavovanie vozidiel riešené na vlastných pozemkoch rodinných
domov alebo v garážach. Keďže sa v obci nenachádzajú žiadne zariadenia OV s vyššími
prevádzkovými kapacitami, súčasný stav vcelku vyhovuje nárokom na statickú dopravu.
Nemotoristické dopravy: Hlavná pešia trasa vedie pozdĺž cesty I/63 a pozdĺž Košariskej ul.,
okolo ktorých je sústredená väčšina vybavenosti obce. Chodníky pre peších sú vybudované
pozdĺž tohto prieťahu zastavaným územím obce. V niektorých úsekoch majú chodníky
nevyhovujúce šírkové parametre alebo celkom chýbajú. Vzhľadom k pomerne vysokej
intenzite premávky môže v týchto úsekoch dochádzať ku kolíziám pešej a motorizovanej
dopravy. Keďže cesta I/63 vedie stredom obce a rozdeľuje zastavané územie na dve
približne rovnaké časti, dochádza k viacnásobnému križovaniu peších trás a cestnej
komunikácie. Cyklistické trasy nie sú dnes na území obce zriadené, hoci bicykel je jedným z
dôležitých prepravných prostriedkov v obci. Cyklistická doprava je dnes zastúpená najmä
ako doprava všedného dňa. Pre rekreačnú cyklistickú dopravu bola vybudovaná cyklistická
cesta na hrádzi inundačného územia. Táto trasa sa napája na Medzinárodnú dunajskú
cyklistickú cestu v Hamuliakove a bude súčasťou trasy zo Senca až po Hamuliakovo.
( Zmeny a doplnky k územnému plánu č.1/2006)

II.4.2. Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra obce je podrobne riešená v Zmenách a doplnkoch k územnému
plánu č.1/2006 aj pre výrazne väčší, predvídaný počet obyvateľov. Z uvedených dôvodov sú
tu uvedené iba základne informácie.

Zásobovanie pitnou vodou:
Obec je napojená na diaľkovod Šamorín – Bernolákovo – Podunajské Biskupice. Rozvodná
sieť pitnej vody je po celej obci DN 100, 150 a 225 mm, materiál PVC. Väčšina siete je
dimenzie 100 mm.
Kapacita diaľkovodu je dostatočná .
Reálny odber je z diaľkovodu DN 1200 mm Šamorín – Podunajské Biskupice, a to
s prepojením vodovodným potrubím DN 300 mm v dl. 2 360 m.
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Odkanalizovanie:
Obec Dunajská Lužná má vybudovaný kanalizačný systém splaškovej kanalizácie. Len malá
časť obce v lokalite Jánošíková má vybudovanú jednotnú stokovú sieť. Tieto dažďové vody
zaťažujú kanalizačnú sieť splaškových vôd a hlavne ČOV a preto je potrebné ich
v budúcnosti oddeliť, prípadne ich odtok na ČOV zrovnomerniť a to vybudovaním dažďovej
zdrže. Prívalové dažďové vody okrem ČOV zaťažujú nepriaznovo aj hlavnú prečerpávaciu
stanicu ČS – 10 v Dunajskej Lužnej. Odkanalizovanie obce je súčasťou skupinovej
kanalizácie so spoločnou ČOV pre obce Rovinka, Miloslavov, Alžbetin dvor, Hamuliakovo
a Kalinkovo. Čistiaca biologická stanica odpadových vôd je osadená v katastri obce
Hamuliakovo.Recipientom vyčistenej vody je Dunaj (Hrušovská zdrž vodného diela
Gabčíkovo). Kanalizačná sieť v obci je gravitačno – prečerpávacia. Pokrýva asi 95% obce.

Vodné plochy:
V katastrálnom území obce Dunajská Lužná sa nachádzajú dve vodné plochy umelých
jazier, ktoré vznikli ťažením štrku a piesku priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo.
V minulosti sem patrili aj vodné plochy dunajských ramien, ktoré po vybudovaní novej
ochrannej hrádze Bratislava – Hamuliakovo v rámci VD Gabčíkovo a po klesnutí hladiny
podzemnej vody vyschli. Katastrom obce netečie žiaden vodný tok, len malý výbežok
katastra obce v dĺžke asi 250 m prelína priesakový kanál vodného diela Gabčíkova.
Štrkové jazero na severe katastrálneho územia v časti Nové Košariská o ploche cca 10 ha je
v súčasnosti v pôvodnom neupravenom stave po bágrovaní. Napriek tomu sa výdatne
využíva na kúpanie hlavne obyvateľmi Bratislavy, ktorá má veľký nedostatok vodných plôch
na kúpanie. Druhá menšia plocha Piesková jama je v katastrálnom území Jánošíková,
západne od Dunajskej Lužnej. Má plochu asi 2,2 ha a je tiež v neupravenom stave. Táto
vodná plocha je využívaná z väčšej časti obyvateľmi Dunajskej Lužnej a Kalinkova. Väčšie
jazero na SV okraji obce navrhujeme po úprave, prípadne po ďalšej ťažbe štrku, takisto
využívať na letnú rekreáciu. Jazerá majú výhodnú plochu i možnosť prístupu rekreantov
štátnou cestou i železničnou traťou a sú vhodné na rybárčenie prípadne na iné vodné športy.
Vyschnuté rameno Dunaja zasahuje okraj obce Dunajská Lužná a svojou polohou je
vymedzené medzi starou protipovodňovou dunajskou hrádzou vedenou pozdĺž obcí:
Podunajské Biskupice (MČ Bratislavy), Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo a Hamuliakovo
a ľavostrannou hrádzou Hrušovskej zdrže vodného diela Gabčíkovo. Už vyše desaťročia sa
uvažuje s revitalizáciou dunajských ramien. Získanie vody do nich je navrhované vo
viacerých variantoch a to odberom vody: z priesakového kanála, Biskupského ramena, zo
strarého štrkoviska až po odber vody z Dunaja. Predpokladané množstvo vody potrebné na
revitalizáciu (sprietočnenie) je cca 7,0 m3/sec. Sprietočnením ramien na ľavom brehu Dunaja
v oblasti Dunajskej Lužnej – v hornej časti Žitného ostrova sa získavajú ďalšie možnosti
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rybárčenia, poľovníctva, vodných športov, rekreácie a pod. Po západnom okraji zastavaného
územia obce Dunajská Lužná je vedená protipovodňová ochranná hrádza ako súčasť
druhotnej protipovodňovej línie (Hornožitnoostrovná hrádza), a to od Podunajských Biskupíc
smerom na Hamuliakovo. Po uvedení VD Gabčíkovo do prevádzky r. 1992 sa stala táto
hrádza nefunkčná a jej funkciu prebrala ľavostranná hrádza zdrže Hrušov. Uvedený úsek
pôvodnej hrádze bol vyhlásený MK SR za chránenú kultúrnu a technickú pamiatku
(rozhodnutie č. MK – 954-3 z 22.9.1994) a je vo vlastníctve PD š. p. Bratislava. Táto
ochranná hrádza bola zrealizovaná v období Rakúsko-Uhorska a za panovania Márie
Terézie.

Podzemné vody:
Celý kataster obce Dunajská Lužná je nad najväčším zásobníkom pitnej vody na Slovensku.
Z pohľadu nie veľmi vzdialenej budúcnosti, keď sa predpokladá neustály rast deficitu pitnej
vody na celom Slovensku, majú tieto zásoby strategický význam. Vybudovaním studní
možno získavať pitnú vodu v množstve rádovo až niekoľko 100 l/s v závislosti od konštrukcie
studne. Z hľadiska ochrany tohto vodného zdroja patrí v podstate celé územie katastra obce
do II. stupňa

Geotermálne vody:
Územie katastra obce leží na okraji centrálnej depresie Podunajskej nížiny, siahajúcej až po
Komárno. Geotermálnymi vrtmi rádovo 0,1 až 1 km hlbokými možno získať termálnu vodu
niekoľko desiatok stupňov Celzia, v množstve do niekoľko l/s, až desiatok l/s, o rozličnej
koncentrácii minerálnych solí, v závislosti na hĺbke, konštrukcii a umiestnení vrtu.
Geotermálne vrty zatiaľ neboli zrealizované.

Zásobovanie elektrickou energiou:
Obec Dunajská Lužná a jej kataster sú zásobované elektrickou energiou prostredníctvom
vonkajšieho vedenia VN-22 kV č. 228 z transformovne 400/110/22 kV – Podunajské
Biskupice. Vedenie

prichádza a prechádza severovýchodným okrajom obce ako

dvojnásobné vedenie 22 kV-2x (3x70 mm2 AlFe6). Zásobovanie malo a veľkoodberateľov
elektrickej energie v obci sa uskutočňuje prostredníctvom transformačných staníc 22/0,4 kV.
Transformačné stanice sú z kmeňových vedení pripojené prevažne vonkajšími prípojkami,
z časti pomocou závesných káblov a ešte stále v menšom rozsahu káblami zemou.
Distribučné el. siete NN sú prevažne vedené vedeniami na betónových sĺpoch, novšie
káblami v zemi. Zdrojom el. energie je rozvodňa 400/110/22 kV – Podunajské Biskupice.

Zásobovanie plynom:
S plynofikáciou obce Dunajská Lužná sa začalo v roku 1984. Obec je zásobovaná zemným
plynom /ZP/ z VTL plynovodu DN300 PN40 Bratislava - Komárno. VTL plynovod prechádza
východne katastrálnym územím obce.
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Miestne STL rozvody ZP v obci sú zrealizovane z oceľových trubiek, v poslednom období sa
plynovody realizujú z polyetylénového materiálu -LPE. Časť obyvateľov v Dunajskej ulici a v
ulici pri Jame je zásobovaná z NTL plynovodu. Na zregulovanie tlaku sa používajú uličné
regulátory.
Netradičné, obnoviteľné zdroje energií sa v obci zatiaľ nevyužívajú.

Telekomunikačné siete:
Telefónni účastníci v sídle Dunajská Lužná sú zaradení do MTO Dunajská Lužná
a z hľadiska vyššej úrovne do UTO Bratislava. Obec má pokrytie sieťami mobilných
operátorov. V obci je priebežne robený káblový rozvod internetu a televízie

Odpadové hospodárstvo:
Problematiku odpadového hospodárstva podrobne rieši Program odpadového hospodárstva
obce Dunajská Lužná, vypracovaný v novembri 2002 firmou Deponia System s.r.o.
Bratislava a v súlade s Programom okresu. Nakladanie s odpadom určuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 11/2004.
V obci sa zbiera komunálny odpad a separovaný odpad.Ten pozostáva zo zberu:
-

Skla

( 16,51 ton v r.2007)

-

Plastov

( 15,30 ton v r.2007)

-

Papiera a lepenky ( 68,34 ton v r.2007)
Množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním predstavuje 1103,57 ton za
rok 2007.
Odvoz komunálneho a stavebného odpadu zabezpečuje firma PETMAS ONYX s.r.o..
Komunálny

odpad vozia na riadenú skládku Čukárska Paka v obci Veľká Paka. Odvoz

separovaných zložiek (papier, sklo, plasty a biologicky rozložiteľný odpad) zabezpečuje firma
TRIADA-odpad s.r.o. Zberný dvor sa nachádza v k. ú. Jánošíková, pri ceste smer Kalinkovo .
( Zmeny a doplnky k územnému plánu č.1/2006 a informácie z Obecného úradu)
II.5. Ekonomika
II.5.1 Štruktúra ekonomickej základne
I keď sa obec nachádza vo vysoko produkčnej oblasti Žitného ostrova, jej ekonomické aktivity nie
sú výlučne poľnohospodárske. Pri poslednom sčítaní ľudí v r.2001 až 28,5 % obyvateľov sa živilo
ekonomickými aktivitami bez udania odvetvia. Na druhom mieste bola priemyslová výroba ( 10,3
%), potom nasledovala obchodná činnosť( 9,7 %), verejná správa( 7 %), školstvo(6,9 %) a služby
(6,7 %). Poľnohospodárskymi aktivitami sa živilo iba 4,3 % ľudí a táto aktivita sa dostala iba na
siedme miesto v poradí.
Najvýznamnejšie podnikateľské subjekty, pôsobiace v Dunajskej Lužnej sú nasledovné:
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ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, so sídlom v Dunajskej Lužnej patrí medzi
najvýznamnejších zamestnávateľov a podnikateľských subjektov v obci. Hospodári na svojej
i prenajatej pôde, ktorá je v plnom rozsahu orná pôda.
Zaoberá sa živočišnou i rastlinnou výrobou, chovom dobytku a produktami z jeho chovu ( mlieko,
mäso), pestovaním obilovín a iných plodov, ako sója a hrach. Je registrovaným krmivárskym
podnikom a jedným zo zakladateľov Združenia pre poľnohospodársku biomasu Agrobioenergia.
K 31.12.2007 zamestnávalo 109 ľudí, ale k 30.06.2008 ich bolo už len 99. Tak sa posunulo na
druhé miesto v počte zamestnancov.
BONI FRUCTI s r.o., spolu s DANUBIUS FRUCT s r.o., známe ako Dobré jablká, zamestnávajú
celkom 100 zamestnancov. DANUBIUS FRUCT pestuje jablká, hrušky a čerešne. Boni Fructi bola
založená v roku 1999, aby ponúkala na slovenský trh domáce ovocie a zeleninu,ako aj tovar
dovážaný zo zahraničia. Postupne sa k jej činnosti pridal aj export Slovenského ovocia, ktoré bolo
vypestované členmi Ovocinárskeho družstva Bonum. Dynamický rozvoj spoločnosti je
sprevádzaný aj rozširovaním skladovacích kapacít a investovaním do nových technológií na
triedenie, balenie, i spracovanie ovocia. V roku 2003 bola otvorená aj malopredajňa ovocia a
zeleniny pre malospotrebiteľov.
ZIPP, závod Dunajská Lužná zamestnáva 72 ľudí a využíva miestne zdroje štrku.
Zaoberá sa vývoomj a výroba prefabrikovaných betónových nosných konštrukcií.
Proomont AL, spol. s r. o., zamestnáva 39 zamestnancov.Je to moderná, dynamicky sa
rozvíjajúca firma, ktorej stratégiou je ponúknuť zákazníkom komplexné služby, od návrhu
technického riešenia, cez spracovanie hliníkových profilov až po ich výrobu a montáž. Sídlo
spoločnosti je v Martine a v Dunajskéj Lužnej má svoju prevádzku.

K významným zamestnávatelom v obci patrí ešte:

- Základna škola

37 zamestnancov

- TETIS s r.o.

27 zamestnancov

- K+R kovošrot

25 zamestnancov

II.5.2. Hospodárenie obce

Príjmy obce pochádzajú z daňových príjmov, z nedaňových príjmov získaných podnikaním,
z predaja vlastného majetku a z nenávratných finančných prostriedkov, získaných
z domácich, alebo európskych zdrojov. Obec nie je zadlžená. Má jediný úver, poskytnutý
Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu 20 nájomných bytov na ulici Pri kniežacích
mohylách.
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Ku dňu 1.9.2008 predstavuje záväzok obce sumu 11 617 000 SK bez úrokov a splátka
úveru v roku 2008 činí 354 000 SK . Úroky pre roky 2008, 2009 a 2010 sú plánované vo
výške 470 000 SK ročne.

Majetok obce
V čase spracovania programu majetok obce prestavoval podľa jednotlivých učtovných tried
nasledovnú hodnotu :
Budovy a stavby

132 918 819,62 SK

Stroje a prístroje

3 980 510,00 SK

Dopravné prostriedky

450 300,00 SK

Pozemky

34 110 977,07 SK

Softver

287 808,30 SK

Finančné investície

33 153 000,00 SK

DHM- dlhodobý majetok

4 762 924,62 SK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Celková hodnota majetku

209 664 339,61 SK

Rozpočet obce
Rozpočet obce je dlhé roky vyrovnaný. Do roku 1995 obec mala bežné príjmy do 5 miliónov
SK. Ich postupný nárast je viditeľný z nasledujúceho rozpisu príjmov a výdavkov od roku
1995 do roku 2007( v 1000 SK).
1995
Bežné
príjmy
7 067
Kapitálové
príjmy
4 206
Spolu
11 273

Bežné
výdaje
7 631
Kapitálové
výdaje
3 020

1996

1997

1998

1999

2000

9 476

10 813

13 621

11 578

13 611

6 120
15 596

6 742
17 555

7 170
20 791

9 198
20 776

2 273
15 884

8 246

9 565

9 701

11 538

11 895

7 350

7 990

11 090

9 672

3 989
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Spolu

10 651

15 596

17 550

20 791

21 210

15 884

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

41 557

35 970

36 308

35 084

41 161

44 622

4 465
46 022

10 103
46 073

12 451
48 759

22 735
57 819

26 233
67 394

31 020
75 642

15 303

29 615

35 735

35 730

37 458

45 754

23 790
39 093

12 055
41 670

12 451
48 186

15 860
51 610

29 936
67 394

30 533
75 933

Bežné
príjmy
13 321
Kapitálové
príjmy
3 340
Spolu
16 661
Bežné
výdaje
12 961
Kapitálové
výdaje
3 700
Spolu
16 661

Za obdobie 1995 – 2007 kapitálové príjmy spolu predstavovali 31,73 % celkových príjmov
obce.
V roku 2008 má obec v bežnom rozpočte plánované najväčšie príjmy (nad milión SK) :
- z daní z príjmov fyzických osôb

23 726 000 SK

- z daní z nehnuteľností

4 523 000 SK

- z ostatných príjmov od fyzických
a právnických osôb

4 220 000 SK

- z miestnych poplatkov za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad

3 233 000 SK

- z podnikania a z vlastníctva majetku

3 157 000 SK

- zo ZŠ, ŠKD,MŠ,ZUŠ, ŠJ, z prenájmu
a z poplatkov rodičov

2 218 000 SK

- z administratívnych poplatkov

1 505 000 SK

Decentralizačná dotácia zo štátneho
rozpočtu na ZŠ predstavuje v danom roku

9 542 000 SK

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Celkové plánované bežné príjmy v roku 2008:

54 282 000 SK

Plánované najväčšie bežné výdavky ( nad milión SK) pre rok 2008 :
Školy a školské zariadenia

21 367 000 SK ( vrátane decentralizačnej
dotácie zo štátneho rozpočtu)
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Správa obce – mzdy, platy a odvody
- materiál, tovary, služby

8 990 000 SK
5 212 000 SK

Nakladanie s odpadmi

3 618 000 SK

Transfery- dotácie ( spoločenské organizácie,
kultúrne pamiatky, členské príspevky )

3 350 000 SK

Cestná doprava

3 404 000 SK

Verejné osvetlenie

2 260 000 SK

Spoločný stavebný úrad

1 498 000 SK

Ochrana prírody a krajiny

924 000 SK

Ďalšie sociálne služby-stacionár

870 000 SK

- staroba

630 000 SK

54 282 000 SK

Bežné výdavky spolu

Prostriedky na ďalšie aktivity: Z bežného rozpočtu nezostávajú prostriedky na žiadne
ďalšie aktivity. Ani na finančnú spoluúčasť v prípade možnosti získania nenávratných
finančných prostriedkov z Európskych fondov.
Možnosti: úprava plánovaných výdavkov, nájdenie spoluinvestora, úver, využitie možností
kapitálového rozpočtu. Príjmy kapitálového rozpočtu sú tvorené z predaja nehnuteľného
majetku, najmä pozemkov. Preto je nevyhnutné, okrem riešenia najpálčivejších dnešných
i minulých problémov obce, hlavne v oblasti infraštruktúry a občianskej vybavenosti,
investovať aj do budúcnosti a hľadať možnosti na zníženie stálych výdavkov. Postarať sa
o vytvorenie budúcich, trvanlivých zdrojov pre obec a jej obyvateľov.
V kapitálovom rozpočte na rok 2008, ale aj na roky 2009 a 2010 je teda príjmová časť
tvorená príjmom z predaja nehnuteľného majetku, najmä pozemkov .
Pre rok 2008 sú kapitálové príjmy plánované vo výške

31 373 000 SK
Výdavky sú plánované v troch oblastiach:
- rozvoj obce

– na spoluúčasť pri žiadaní nenávratných finančných prostriedkov
z operačných programov EU, na vypracovanie projektovej dokumentácie
a na realizáciu schválených investícií
20 714 000 SK

- správa úradu – rekonštrukčné práce a
vybavenie obecného úradu

3 500 000 SK
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- cestná doprava – náklady na výstavbu Zdravotníckej ulice, spracovanie potrebnej
dokumentácie, realizácia vsakovacích jám, úprava dažďových vpustí, nových chodníkov
a projektov dokumentácia pre MŠ v Novej Lipnici 394

2 630 000 SK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Plánované kapitálové výdavky spolu :

26 714 000 SK

Porovnanie rozpočtu na rok 2008 s návrhmi na rok 2009 a 2010
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý dokument, preto bude
zaujímavé porovnať schválený rozpočet obce na rok 2008 s návrhom viacročného rozpočtu
na rok 2009 a 2010.

Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2008 a viacročný rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY
skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
SPOLU v tis. Sk

45 797 54 282 54 819 56 024

100 DAŇOVÉ PRÍJMY
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

20 670 23 726 24 609 25 449

111 Dane z príjmov fyzických osôb

20 670 23 726 24 609 25 449

121 Dane z nehnuteľností
130 Domáce dane na tovary a služby
133 Daň za psa
133 Daň za ubytovaciu kapacitu
133

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné
automaty

133 Daň za užívanie verejného priestranstva 133

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný
stav. odpad

133 Miestny poplatok za komunálny odpad
133 Príjmy z recyklačného fondu

4 278

4 523

4 640

4 650

689

638

738

740

67

75

88

90

105

100

100

100

9

12

20

20

508

451

530

530

2 568

3 233

3 242

3 242

2 568

3 213

3 220

3 220

0

20

22

22

37

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
212 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2 274

3 157

2 390

2 404

212 Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda

300

250

250

250

212 Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby

866

1 119

870

880

446

964

446

450

212 Prenájom - nájomné byty-splátka úveru

662

824

824

824

212 Príjmy od klientov stacionára

117

120

130

130

2 041

1 505

1 540

1 570

990

855

810

800

223 Správne poplatky od fyzických osôb

434

400

420

450

223 Správne poplatky - matrika

117

120

130

130

223 Ostatné miestne poplatky ( hlásenie)

40

40

50

50

223 Poplatok za opatrovaných

67

70

90

100

223 Cintorínske poplatky

20

20

40

40

373

0

0

0

Príjmy z účtov finančného hospodárenia,
dividendy

213

220

220

220

292 Ostatné príjmy od fyzických a právických osôb

854

4 220

3 800

3 800

42

42

42

42

237

121

120

120

1 581

2 218

2 300

2 300

662

684

840

840

5

14

20

20

587

600

750

750

70

70

70

70

312 Transféry (dotácie)

317

333

366

375

312 Decentralizačná dotácia na činnosť matriky

211

227

236

245

312 Dotácia na stavebnú činnosť

106

106

130

130

212

Prenájom-nájomné byty - fond opráv a náklady
na správu

220 Administratívne poplatky
223

Poplatok za výherné automaty /18x45 + nedopl.
z roku 2007)

222 Pokuty
243

292 Príjmy z prevodu rezervného fondu
292 Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier
292 Zisk z podnikania - penzion
Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a
popl.rodičov
300 GRANTY A TRANSFÉRY
Granty ( príspevky)
311 Rozvoj životného prostredia, kultúra
311 Združenie obcí na spoločný úrad
311

Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné
prídavky

38

312

Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na
ZŠ

9 254

9 542

9 842 10 142

skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010

SPOLU v tis. Sk

44 276 54 282 54 819 56 024

600 SPRÁVA OBCE 01 116
610 Mzdy a platy

5 594

6 810

7 150

7 510

620 Odvody do fondov

1 799

2 180

2 290

2 405

630 Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby

4 898

5 212

5 248

5 277

84

200

210

220

632 Plyn

225

250

260

270

632 Telefón

229

230

250

250

2

2

3

3

632 Poštovné

108

110

120

130

632 Vodné, stočné

151

160

160

170

686

700

750

719

233

100

0

0

633 Repre- občerstvenie

90

100

100

100

633 Repre- ocenenia

53

50

50

50

126

130

130

130

4

4

5

5

98

100

100

110

132

150

150

160

806

1 000

1 000

1 000

339

350

350

350

41

40

50

50

110

110

110

110

637 Prídel do sociálneho fondu

68

70

70

70

637 Poplatky, odvody, dane

37

40

40

40

222

220

220

220

632 Elektrická energia

632 Poplatky- televízia, rádio

633

Materiál, náhradné diely a pracovné náradia,
hasiace prístroje

633 Kancelárske zariadenie do prístavby OcU

633 Repre- akcie obce
633

Vyúčtovanie stravného, motivačného, školských
potrieb a volieb

634 Benzín
634 Servis a údržba vozidiel
635

Opravy a údržby budov, vrátane škôl, nájom.
byty, MŠ, štadión

637 Stravovanie
637 Školenia a kurzy
637

Poistenie budov a úrazové poistenie
zamestnancov

637 Advokátske a komerčné služby, štúdie

39

637 Odmeny poslancom a členom komisií

588

616

620

620

637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce

466

480

500

500

83

80

80

80

467

470

470

470

211

227

236

245

187

197

206

215

24

30

30

30

1 234

1 498

1 563

1 630

610 Mzdy

816

970

1 020

1 070

620 Odvody do fondov

250

338

353

370

632 Poplatok za telefón

17

20

20

20

633 Kancelárske potreby

81

100

100

100

636 Prenájom, opravy, dohody

70

70

70

70

1 272

3 404

3 542

3 542

607

400

100

100

564

2 704

2 900

2 900

0

200

200

200

637 Štúdie, expertízy a posudky

62

60

192

192

637 Geometrické plány

39

40

150

150

3 143

3 618

3 500

3 500

7

20

20

20

637 Poplatky banke a auditorské služby 0 112
Transakcie verejného dlhu 01.7
651 Úrok z úveru
Matrika 0 133
610 Mzdy a odvody
633 Materiál
Spoločný stavebný úrad 0 160

Cestná doprava 0 451
633 Dopravné značenie
635

Oprava ciest a chodníkov (Lipnická, Športová- pri
MŠ,...)

635 Zimná údržba ciest a chodníkov

Nakladanie s odpadmi 0 510
633 Nákup vriec a výroba nálepiek
635 Oprava kontajnerov
635 Údržba zberového dvora a oplotenie
637 Vývoz odpadu firmou Petmas
637

Vývoz odpadu 2x ročne, veľkoobjemové
kontajnery

637 Likvidácia čiernych skládok
637 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake
637 Vývoz plastov firmou Triada
642

Členský príspevok do združenia pôvodcov
odpadu
Ochrana prírody a krajiny 0 540

120
0

10

10

10

1 356

1 648

1 650

1 650

329

360

360

360

0

10

10

10

1 322

1 400

1 400

1 400

95

0

0

0

34

50

50

50

383

924

934

934

40

633 Materiál a náhradné diely

28

270

270

270

633 Sadenice, stromy a kríky

8

25

50

50

633 Pohonné hmoty

59

80

80

80

634 Servis, opravy a údržba vozidla

66

90

100

100

635 Ošetrenie pagaštanov

34

34

34

34

635 Údržba verejnej zelene

25

200

200

200

0

75

50

50

163

150

150

150

156

685

630

630

0

50

100

100

4

130

130

130

64

275

250

250

88

50

50

50

635 Mapa náhradnej výsadby
637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
Mestá a obce 0 620
633 Vodomerné šachty , stacionár
633

Materiál, náhradné diely a opravy, vianoč.
osvetlenie

635

Údržba detských ihrísk, osvetlenie Jánošíková,
Lipnica

635 Označenie ulíc - osadenie tabúľ
635 Dopravné značenie

0

635 Osadenie, súpisné a orietnačné čísla

0

100

100

100

635 Cyklistická cesta - smetné koše

0

80

0

0

2 058

2 260

2 780

2 780

1 821

2000

2 500

2 500

57

60

80

80

180

200

200

200

248

212

210

210

133

130

130

130

7

20

20

20

637 Kultúrne akcie obce

60

62

60

60

635 Opravy, údržba, prevádzka

48

0

0

0

Miestny rozhlas 0 830

4

150

150

150

635 Oprava miestneho rozhlasu

4

150

150

150

331

250

145

145

40

40

40

40

632 Vodné, stočné

9

10

10

10

633 Materiál a náhradné diely

0

10

10

10

Verejné osvetlenie 0 640
632 Spotreba elektrickej energie
633 Materiál a náhradné diely
635 Oprava verejného osvetlenia
Kultúra 0 820
632 Spotreba energie, plyn, el. energia, vodné stočné
633 Knižnica - nákup kníh

Cintoríny 0 840
632 Spotreba elektrickej energie
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635 Zameranie cintorínov

92

50

0

0

635 Údržba cintorínov - Stríž, oprava chodníkov

83

140

85

85

107

0

0

0

1 846

3 350

2 450

2 450

1 398

2000

2000

2000

400

1 300

400

400

48

50

50

50

620

870

689

709

610 Mzdy a odvody

311

280

294

309

632 Energie

131

140

145

150

26

20

20

20

121

400

200

200

31

30

30

30

567

630

630

630

30

60

60

60

637 Stravovanie

136

150

150

150

642 Príspevok na sociálny taxík

164

165

165

165

642 Jednorazové peňažné dávky

237

255

255

255

62

85

85

85

62

85

85

85

637 Dom smútku N.K.
Transféry - dotácie 0 840
642 Spoločenské organizácie, združenia, nadácie
642

Kultúrne pamiatky /kostoly 500 tis. Sk RKC a 800
tis. Sk EC/

642

Členské príspevky - združ. miest a obcí a reg.
centrum vzdelávania
Ďalšie sociálne služby - stacionár 10 202

633 Ostatné náklady
635 Oprava a údržba budovy, oprava strechy
637 Stravné
Ďalšie sociálne služby - staroba 10 202
633 Občerstvenie

Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi 10 403
642 Jednorazové peňažné dávky
Školy a školské zariadenia
Základná škola- decentralizačná dotácia

19 300 21 367 22 037 22 642
9 254

9 542

450

489

490

495

Materská škola

4 217

5 013

5 100

5 200

Základná umelecká škola

2 408

2 535

2 635

2 735

Školská jedáleň

1 390

1 570

1 670

1 770

Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠKD
a ŠJ

1 581

2 218

2 300

2 300

Základná škola- školský klub detí

9 842 10 142

Schválené uznesením č. 2008/04-04 dňa 15.04.2008
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Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2008 a viacročný
rozpočet
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010

SPOLU v tis. Sk

233 Príjem z predaja pozemkov za školou

26 213 31 373

2 660

660

9 835

0

0

0

233 Príjem z predaja pozemkov - zberový dvor

0

9 820

0

0

233 Predaj pozemkov pri ZIPP

0

9 600

0

0

233 Predaj pozemkov pri tenisovom centre

0

3 000

0

0

267

1 300

500

500

321 Predaj pozemku pri pri trafostanici

0

0

2 000

0

321 Príjem z predaja KDS

0

2 000

0

0

321 MKS - rekonštrukcia - projekty

0

1 425

0

0

321 IBV Stašiniak - vodovod, kanal., MŽP - EF

0

160

160

160

321 Príspevky na kanalizáciu

1 339

0

0

0

321 Príspevky na občiansku vybavenosť

2 960

0

0

0

10 212

0

0

0

322 Cyklistická cesta - vlastné zdroje

1 600

0

0

0

233 Predaj pozemku v areáli MŠ N.K.

0

3 768

0

0

321 Predaj pozemku pri ČOV

0

300

0

0

321 Ostatný predaj pozemkov - iné drobné predaje

322 Cyklistická cesta - Eurofondy

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010

SPOLU v tis. Sk

20 764 26 844 15 280

9 670

SPRÁVA ÚRADU 01116

2 433

3 500

1 500

400

Rekonštrukcia budovy obecného úradu stará
časť

1 190

0

0

0

717 Rekonštrukcia budovy obecného úradu, stará

0

2 000

0

0

717
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časť - sociál. zar., sobášna miest. (1 200 tis.Sk)
+ dokonč. prístavby 800 tis. Sk (pochôdzna
strecha + odstránenie závad)
717

Rekonštrukcia budovy obecného úradu ( strecha
nad zasadačkou, zateplenie celá strecha)

717
714

0

800

800

200

Interiérové vybavenie budovy OcU - prístavba,
starej budovy - podateľňa, archív, staveb. úrad

432

300

50

50

Počítačová sieť, internet, v prístavbe (v r. 2 007),
obnova PC, softwery

190

300

50

50

714 Digitálna telefónna ústredňa, alarm

277

0

0

0

713 Komunálna technika (HS - kosačka, píla, iné)

344

100

100

100

0

0

500

0

1 683

2 630

3 370

2 870

713 Osobné motor. vozidlo - úžitkové

CESTNÁ DOPRAVA 0451
716

Projektová dokumentácia- doprava I/63 +
zameranie a výkup pozemkov

0

900

0

0

717

Komunik. a IS pre IBV objekty verejnej
splašk.vody- Stašiniak

0

160

0

0

0

150

150

150

97

120

120

120

717 Vsakovačky a priekopy

0

300

100

100

717 Komunikácia Kelemen

0

0

500

0

717 Cesta Zdravotnícka

0

1 000

0

0

908

0

2 500

2 500

716 Projekty, otvorenie nových ulíc, chodníky
717 Úprava dažďových vpustí

717 Iné komunikácie a chodníky
717

Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja - 5% vlastné
náklady

537

0

0

0

717

Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja - zábrany pre
vjazd vozidiel

141

0

0

0

16 648 20 714 10 410

6 400

ROZVOJ OBCE 0620
713 Multikára - auto- úžitkové vozidlo

0

2 000

0

0

0

1 000

0

0

717 Revitalizácia centra obce - realizácia v etapách

0

0

0

3 000

716 Projekty - výstavba nájomných bytov

0

0

0

0

717 Výstavba nájomných bytov

0

0

0

0

74

0

0

716

Projekty - revitalizácia centra obce (nám. Sv.
Martina)

716 Práce vykonané na PD ZŠ - rekonštrukcia v
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mes.09.-11.2 007
716

Projekty - rekonštrukcia kanalizácie ZŠ + dievč.
toaliet, voda

0

100

400

100

717

Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ + dievč. toaliet,
realizácia

0

1 000

500

0

49

300

0

0

0

2 000

0

0

0

4 214

0

0

0

300

200

200

1 500

0

0

0

420

0

0

0

21

100

100

423

500

3 500

500

950

0

0

200

0

0

0

2 000

3 000

717 Cintorín N. Košariská- oprava chodníka

200

0

0

717 Cintorín N.Lipnica - predĺženie chodníka

250

0

0

716 MKS - rekonštrukcia časti strechy
717

MKS - inv. náklady rekonštrukc. , revital.a
prístavba 5%

717 MKS - revital., rekonštr., neuznané náklady
717

MKS - sála, pódium, vybavenie interiéru
(stoličky...)

717

MKS - realizácia protipož. zar., vrátane opony a
autor. dozor

717 Prekládka vody a kanalizácie MKS
717

Program hospodárskeho a soc. rozvoja obce 5% účasť obce

717

Verejné osvetlenie - realizované + gen.
rekonštrukcia

717 Cintorín Jánošíková - plot, chodník
716

Cintorín N.Košariská - projekty - oplotenie a dom
smútku 5%

717 Cintorín N.Košariská - realizácia

717

Autobusové zastávky 2 ks (Gruner
Miloslavovská)

300

300

0

0

717

Zmeny a doplnky k územnému plánu +
digitalizácia

150

50

30

30

0

550

0

0

16

0

0

0

179

200

150

150

0

60

30

20

321

600

0

0

717 Budovanie betónovej plochy pod zberné nádoby

0

200

50

0

Projekty - viacúčelový športový areál (doplnenie
PD)

0

500

0

0

0

0

3 000

2 000

717 Prístavba garáže OcU, brány
717 Prístavba garáže OcU, brány - projekty
717 MR v nových uliciach
717 Infokanál
717 Rekonštrukcia kotolne OcÚ

716

717 Viacúčelový športový areál - realizácia 5% +
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neuzn. Náklady
717

MŠ - výmena okien, rekonštrukcia (budova
stacionára)

716

2 060

0

0

0

Stacionár - zníženie energet. náročnosti projekty 5%

100

0

0

717

Stacionár - zníženie energet. náročnosti realizácia 5%

0

150

0

717

MŠ - Brezová - projekty- zníženie energet.
náročnosti zatepl.

0

0

0

0

717 MŠ - Brezová - výmena okien a vchod. dverí

0

650

0

0

717 MŠ N. Lipnica 417 - výmena okien

0

670

0

0

717

MŠ N. Lipnica 417 - zateplenie a obnova fasády
(1/4)

0

0

0

0

717

MŠ N. Lipnica 394 - výmena okien a obnova
fasády

0

0

300

300

717 Nákup auta pre rozvoz stravy MŠ a dôchodcom

0

200

0

0

717 Motorová kosačka pre OFK

0

305

0

0

717 Chodník na štadióne OFK

75

0

0

0

717 Vstupné dvere pre ZŠ - 2 ks

48

0

0

0

717 Linka box - ring

65

0

0

0

10 212

0

0

0

1 684

0

0

0

98

100

0

0

968

0

0

0

0

1 200

0

0

717 Cyklistická cesta - Eurofondy
717 Cyklistická cesta - vlastné zdroje
717 Dokončenie futbalového ihriska
717 Chodník N. Lipnica MŠ - Drlík
717 PD MŠ Nová Lipnica 394

Schválené uznesením č. 2 008/04-04 dňa 15.04.2008
Predpokladaný vývoj r.2008, r.2009, r.2010
/Pre roky 2009 a 2010 ide o návrh, ktorý sa bude upresňovať./

bežné príjmy

kapitálové príjmy

Rozdiel medzi skutočnosťou r.2007 a plánom r.2008 je + 8 485 000 SK

+ 5 160 000 SK

Rozdiel medzi plánom roku 2008 a 2009 je

+

537 000 SK

-28 713 000 SK

Rozdiel medzi plánom roku 2009 a 2010 je

+ 1 205 000 SK

- 2 000 000 SK

46

Znamenalo by to pribrzdenie rozvoja obce s možnými negatívnymi následkami. Obec počíta
so získaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V rokoch 2009 a 2010

sú plánované

prostriedky na povinnú spoluúčasť obce pri uchádzaní sa o Európske nenávratné finančné
prostriedky iba pre niekoľko aktivít. Jedná sa o:
Zahájené projekty: Rekonštrukcia MKS a Revitalizácia centra obce
Nové projekty:

Viacúčelový športový areál /predp. zahájenia v roku 2009/ a Generálna

rekonštrukcia verejného osvetlenia.
I keď Bratislavský samosprávny kraj dostáva výrazne menej prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EU ako ostatné regióny Slovenska, je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na získanie čo
najväčšieho množstva prostriedkov pre obec a investovať ich múdro.
Po roku 2013 budú možnosti získania prostriedkov z fondov EÚ nižšie.
Získávanie mimorozpočtových zdrojov
Doterajšia úspešnosť v získávaní mimorozpočtových nenávratných finančných prostriedkov je
mimoriadna. Od roku 1990 to predstavuje 319 miliónov SK v nasledovnom členení:
Stavby, na ktoré bola poskytnutá dotácia :
1. Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja:
1. Zelená ulica – vodovod, elektrina, komunikácia

6 000 000 SK

2. Za Bielym domom – komunikácia, plyn

5 000 000 SK

3. IBV Csáder – Komunikácia , vodovod, kanalizácia

2 500 000 SK

4. Nájomné byty + Štátny fond rozvoja bývania

46 000 000 SK

5. IBV za školou – komunikácia, vodovod, kanalizácia, plyn

6 000 000 SK

6. Za záhradami – komunikácia

4 000 000 SK

7. Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja + EU fondy
8. IBV Špriková – vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn

13 000 000 SK
3 000 000 SK

9. IBV Fehérová cesta – vodovod, kanalizácia, plyn, komunikácia 4 000 000 SK
10. Rekonštrukcia MKS + EU fondy

42 000 000 SK

2. Ministerstvom pôdohospodárstva
1. Za Bielym domom – vodovod, kanalizácia

7 000 000 SK
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3. Z Envirofondu

1. Zelená ulica – kanalizácia

1 400 000 SK

2. Celá obec – vodovod, kanalizácia a vodný zdroj, vodné
dielo Gabčíkovo

170 000 000 SK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu

319 900 000 SK

4. Z rozpočtu obce a zo združených prostriedkov od občanov

1. Kvetná ulica – komunikácia, plyn, elektrina, verejné osvetlenie 10 000 000 SK
II.6. Životné prostredie
Kvalitné životné prostredie patrí spolu s primeranými sociálnymi podmienkami a
prosperujúcou ekonomikou k základným zložkám životnej úrovne ľudskej spoločnosti.
Stav životného prostredia v jednotlivých regiónoch SR je veľmi odlišný. Územie obce
Dunajská Lužná leží v ohrozenej Bratislavskej oblasti, alebo veľmi blízko nej.
Preto jedným zo základných predpokladov pre ďalší rozvoj sídla Dunajská Lužná je
riešenie problémov kvality životného prostredia a kvality života obyvateľov.

Ovzdušie:
Na Slovensku bolo vyčlenených 8 zón a 2 aglomerácie, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu
ovzdušia. Okrem toho bolo vyčlenených 12 zaťažených území, kde sa vyžadovala osobitná
ochrana ovzdušia. Tieto ohrozené oblasti boli vyčlenené na základe vyhlášky MŽP SR
č.112/1993. Jedna z týchto zaťažených oblastí zahŕňa aj katastrálne územia Hamuliakovo,
Kalinkovo, Jánošíková, Nová Lipnica, Nové Košariská a Rovinka. Podľa environmentálnej
regionalizácie boli tieto územia zaradené do najhoršieho, štvrtého až piateho stupňa
úrovne životného prostredia, v ktorom dochádza k výskytu viacerých ukazovateľov
hygienického narušenia. Znečistenie ovzdušia však nie iba lokálnym problémom, nepôsobí
iba v mieste znečistenia, ale látky, ktoré majú dlhší čas rozpadu, sa môžu prúdením
ovzdušia dostať aj do vzdialenejších lokalít a spôsobiť regionálne znečistenie.
K 1.9.2002 s nástupom platnosti nového zákona o ovzduší boli tieto územia zrušené a
následne, po opakovanom preskúmaní vyčlenené nové územia, tzv. oblasti riadenia
kvality ovzdušia, medzi ktorými sa už Dunajská Lužná nenachádza. Do týchto oblastí sa
sústredia merania znečistenia ovzdušia a realizácia projektov na sledovanie zdravotného
stavu obyvateľstva i zlepšovanie životného prostredia. Na sledovanie kvality ovzdušia je
využívaná sieť monitorovacích staníc, na ktorých sa meria množstvo koncentrácií škodlivín
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v ovzduší v určitých časových intervaloch a ktoré sú znázornené na mape Slovenska.
Jedna z nich je v Rovinke, pri hrádzi. Nepatrí síce do celoštátnej siete, patrí Slovnaftu.
K najväčším problémom obce patrí znečistenie ovzdušia napriek tomu, že na jej území nie
je zdroj znečistenia. Vzhľadom na prevládajúci smer vetrov je závažnym zdrojom
znečistenia Slovnaft a.s. Bratislava a Spalovňa TKO a.s. Bratislava. Cez obec prechádza
cestná komunikácia medzinárodného významu E 575 (I/63) a tranzitná doprava výrazne
znečisťuje ovzdušie obce exhalátmi a hlukom. Na znečistenie ovzdušia vplýva aj prašnost
spôsobená vysokou veternosťou územia, nízky podiel verejnej zelene a nezpevnené poľné
cesty.

Voda:
Územie katastrov Dunajskej Lužnej patrí do vodohospodársky chráneného územia Žitného
ostrova ( CHVO Žitný ostrov) , preto si vyžaduje mimoriadnu ochranu. Nedokončená
kanalizácia a živočíšna výroba však môžu byť vážnym zdrojom ohrozenia tejto hodnoty
Európskeho významu, potenciálne je aj ohrozenie zo strany Slovnaftu. Hodnotenie kvality
podzemných vôd na Žitnom ostrove toto nebezpečenstvo aj potvrdzuje . Ľavobrežná
pririečna zóna je na tom horšie, ako pravobrežná. Horná časť Žitného ostrova, kam patrí aj
Dunajská Lužná, je na tom lepšie, ako stredná a dolná časť ale podľa uskutočnených
meraní medziročný vývoj je aj tu zlý. Počet analýz, v ktorých aspoň jeden ukazovateľ
prekročil limit, stanovený Nariadením vlády SR 354/2006 Z. z. v hodnotených rokoch (
2005-2006) narastal.

Hluk:
Tento tretí element environmentálneho zdravia sa nie vždy berie vážne. V obci je niekoľko
sezónnych bodových zdrojov hluku, ale najvážnejším problémom je aj tu tranzitná doprava.
Hluk z automobilovej dopravy nezasahuje len určité objekty, ale celé územia a komplexy budov.
Neustály nárast dopravy spôsobuje zvýšenie hluku pred fasádami priľahlých budov. Situáciu môže
uspokojivo vyriešiť iba vybudovanie rýchlostnej cesty R7 a obec obchádzajúci cestný obchvat.

Chránené územia:
−

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy (vyhl. č. 81/1998 Z. z. zo dňa
3.3.1998, platné od 1.5.1998) – na hranici riešeného územia v k. ú. Nové Košariská,
juhozápadný cíp katastra sa nachádza už v CHKO, do CHKO patrí rBC Topoľové hony.

−

Chránené územie európskeho významu (CHÚEV) 82. Biskupské Luhy SKUEV0295
– nachádza sa na hranici riešeného územia v k. ú. Nové Košariská na parc. č. 2756,
2765-časť, 2766, 2775.
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−

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Dunajské Luhy SKCHVÚ007 – nachádza sa na
hranici riešeného územia v k. ú. Nové Košariská na parc. č. 2756, 2765, 2766, 2775.

−

Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný ostrov – celé riešené územie patrí
do CHVO Žitný ostrov v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

−

Chránený strom (CHS) Dub letný v Dunajskej Lužnej S 481 (Quercus robur - vyhl.
Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave č. 6/2002 z 21.10.2002) –
v k. ú. Jánošíková na parc. č. 99/1 a 103/1

−

Chránený strom (CHS) Novolipnický platan S 233 (platan javorolistý – platanus
hispanica Munchh. - vyhl. Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Bratislave
č. 1/1996 z 12.11.1996) – v k. ú. Nová Lipnica na dvore rodinného domu č. d. 356.

Na území CHKO Dunajské Luhy (§ 18 Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny) platí druhý stupeň ochrany (§ 13 zákona). V územnom systéme ekologickej
stability predstavuje lokalita súčasť nadregionálneho biokoridoru – „Dunaj a priľahlé lesy“.
Lesné a vodné ekosystémy v inundačnom území Dunaja tvoria súčasť biocentra
regionálneho významu (Vyhláška MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o CHKO Dunajské Luhy).
Časť územia je aj navrhovaným územím európskeho významu SKUEV0295 – Biskupské
Luhy v rámci európskej sústavy chránených území – Natura 2000 (Výnos MŽP SR č.
3/2004-5. 1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho
významu).
Slovensko-maďarský úsek Dunaja je medzinárodne významným vtáčím územím (IBA)
a CHKO je súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia Dunajské Luhy –
SKCHVÚ007 (v zmysle § 26 ods. 1 zákona), zaradeného do Národného zoznamu
chránených vtáčích území, schváleného uznesením vlády SR č. 636 z 9.6.2003.
Dunajské Luhy sú aj medzinárodne významným mokraďným územím podľa
Ramsarského dohovoru o mokradiach – Ramsarská lokalita Dunajské Luhy (dátum
zapísania 26.5.1993).
CHVO Žitný ostrov bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 46/1978 Zb. v znení neskorších
predpisov (zohľadnenie environ-mentálnych cieľov pre útvary povrchových a podzemných
vôd podľa § 5 vodného zákona).
( Zmeny a doplnky k územnému plánu č.1/2006 )
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II.7. Priority koncepčných dokumentov
Situačnú analýzu uzatvárajú výsledky uskutočnenej analýzy
-

územného plánu z r.1996 a jeho dvoch zmien

-

riešených štúdií, projektových aktivít a ich výsledkov

-

priorít a doporučení, vyplývajúcich pre PHSR obce z domácich a Európskych dokumentov

Cieľom analýzy bolo zhromaždenie a uplatnenie ich priorít pri návrhu stratégie rozvoja PHSR.
Tieto analýzy sú prílohami PHSR, tu sú uvedené len ich závery a priority.

II.7.1. Územný plán z roku 1996 a jeho dve zmeny
Poradie priorít Ú.P. bolo zostavené podľa toho, ako často a v akom rozsahu sa nachádzajú
v záväznej časti Zmien a doplnkov č.1./2006. Boli zohľadnené aj údaje zo smernej časti
dokumentu, hlavne údaje v aktualizovaných kapitolách. To, čo sa už dvanásť rokov preberá
bez zmeny, asi nepatrí medzi skutočné priority alebo prekračuje právomoc, či možnosti obce.
1. Bytová výstavba - individuálna bytová výstavba získala najvyššiu prioritu. Obmedzujúcich
regulatívov je dostatočné množstvo, ale sú to skoro výlučne iba kvantitatívne, technické
údaje, ktoré sa sledujú. Vlastne skoro nič nebráni tomu, aby do rázu pôvodnej
architektúry obce neprenikli cudzie „ novotvary“ a nezavládla v týchto končinách „eurouniformita“. Dokonca ani ochrana pôvodných častí, s typickou pôvodnou architektúrou sa
nedostala do záväznej časti. V smernej časti sa dá nájsť, ale iba v prvých Zmenách
a doplnkoch z r.2000, v používanej, samostatnej prílohe je na to iba odvolávka.
2. Verejné technické vybavenia získali druhé miesto či skôr sa delia o prvé miesto
s bytovou výstavbou. Je to pochopiteľné, sú základnou podmienkou výstavby.
3. Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia, je dobré, že sa dostala na tretie miesto.
Táto oblasť bola výrazne posilnená v Zmenách a doplnkoch č.1/2006 v porovnaní
s predchádzajúcimi dokumentmi. Dokonca si dáva za cieľ aj udržanie ekologickej
stability. Bolo by dobré to aj konkretizovať.
Ešte chýbajú opatrenia na prispôsobenie ekologickej stopy biokapacite obce, na
zmiernenie následkov blížiacich sa klimatických zmien na obyvateľstvo a na riešenie
katastrofálnych následkov tranzitnej automobilovej dopravy, aby sa stala obec
skutočne vhodným miestom pre zdravý život.
4. Verejné dopravné vybavenie je oprávnene medzi najdôležitejšími prioritami Územného
plánu od počiatku . Bez vyriešenia problémov so stále frekventovanejšou tranzitnou
kamiónovou dopravou budú životné podmienky obyvateľstva v obci stále horšie.
5. Občianska vybavenosť –by mala držať krok s rozvojom bytovej výstavby a preto je
odôvodnené jej piate miesto. Na rozdiel od prvých štyroch priorít jej rozvoj závisí možno
viac od súkromnej sféry, pôsobiacej v obci, ako od samosprávy.
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Pre úplnosť a pre zaujímavosť, uvedieme ešte konkrétne problémy, či priority, ktoré sa
v záväznej časti menovite vyskytujú. Tento krát nie v poradí dôležitosti, ale tak, ako sú
uvedené:
1. využitie „medzihrádzového“ priestoru ( bývalý vojenský areál)
2. rekultivácia dobývacieho priestoru po ukončení ťažby štrku a využitie na účely
rekreácie a vodných športov
3. rekonštrukcia chodníka pozdĺž hlavného cestného ťahu obcou po celej jeho dlžke
s vybudovaním chránených prechodov a bezbariérových úprav
4. vybudovanie cyklistickej trasy na samostatnom telese pozdĺž cesty I/63
5. vybudovanie cyklistickej cesty na hrádzi inundačného územia ( už realizované)
6. v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie komplexne riešiť a skvalitniť cyklistickú
dopravu v rámci celej obce a riešiť tiež prepojenie obce cyklistickou dopravou so
všetkými susednými obcami a mestami
7. v súlade s generelom cyklistickej dopravy riešeného územia vybudovať cyklistické
trasy spájajúce obec Dunajská Lužná so všetkými okolitými obcami a mestami
a vybudovať hlavné cyklistické trasy v rámci obce
8.

riešenie odvodu dažďových vôd - v maximálnej miere zdržať v území a zachovať
retenčnú schopnosť územia primeranou hustotou zástavby

9.

sprietočnenie a revitalizácia koryta dunajských ramien

II.7.2. Riešené štúdie a projektové aktivity
Bez nároku na úplnosť bolo analyzovaných 14 projektových aktivít :
1.Aktivity komisie pre životné prostredie a verejný poriadok od roku 1998
2.Sprietočnenie ramien na ľavom brehu Dunaja v oblasti Dunajská Lužná- KalinkovoHamuliakovo ( 1994-1998-2002)
3.Stratégia trvalo udržateľného rozvoja obce Dunajská Lužná(1999-2000)
4.Projekt LASALA(2000)
5.Participácia občanov pri tvorbe Miestnej Agendy 21 pre mikroregión Pridunajsko(2001-2)
6.Obecný rekreačný park „Za hrádzou“ v obci Dunajská Lužná(2003)
7.Zavedenie separovaného zberu odpadov v ZŠ a MŠ v obciach mikroregiónu Pridunajsko (2003)
8.Projekt DISCUS(2003-4)
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9.Prieskum názorov verejnosti na vytvorenie centra obce z nám. sv. Martina(2003)
10.Stratégia socio-ekonomického rozvoja obce Dunajská Lužná(2005)
11.Štúdia Zásady úprav na ceste I/63 v Dunajskej Lužnej. Zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej
premávky (október 2005)
12.Zámer Rýchlostná cesta R7 Bratislava- Dunajská Lužná
13.Cesta I/63, Dunajská Lužná. Bezpečnostné opatrenia ( marec 2007)
14.Projekt Agenda 21 – Trvalo udržateľný rozvoj vidieka. Pilotný projekt Dunajská Lužná – vízia
územného plánu pre obec (2007-8)

Z analyzovaných štúdií a projektov boli čerpané nasledujúce priority, návrhy a vytypované
ciele pre rozvoj obce. Je možné ich rozdeliť do dvoch skupín :
1. skupina - priority a ciele, ktorých realizácia nie je v priamej kompetencii obce, ale
rozhoduje o nich a realizáciu financuje iný právny subjekt
2. skupina - priority a ciele, ktoré môže realizovať obec vo vlastnej právomoci
a závisí to iba od rozhodnutia na príslušnej úrovni a od finančných možnosti
obce
Budú uvedené podľa skupín a bez poradia dôležitosti. Určenie poradia bude úlohou
a právomocou predstaviteľov a občanov obce.
1.skupina
- Sprietočnenie ramien na ľavom brehu Dunaja
- Vybudovanie cestného obchvatu
- Vyriešenie ďalších požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti dopravy v meste
2.skupina
- Revitalizácia zelene a realizácia sadovníckych úprav
- Vybudovať centrum obce
- Prestavba futbalového ihriska „Jama“ na futbalový štadión
- Vybudovať obecný rekreačný park „Za hrádzou“
- Vypracovať Miestny územný systém ekologickej stability MÚSES
- Využívanie obnoviteľných zdrojov energií v obci

53

- Rozvoj obytných funkcií, občianskej vybavenosti, športu, vegetácie, výrobných funkcií
- Vybudovať rekreačnú zónu, ako aj stredisko termálnych kúpeľov v lokalite „Piesková
jama“
- Dobudovať motokrosový areál s rekreačno-športovým komplexom v smere na Kalinkovo
-

Ozdravenie životného prostredia a zveľadenie prírodného potenciálu a riešenie
rekreácie a oddychových plôch v území

-

Organizovať a podporovať vzdelávacie podujatia, semináre, prednášky, orientované
na zvyšovanie kvality života a životného prostredia v obci

-

Do výkonu samosprávy, ako aj do podnikov, pôsobiacich na území obce postupne
zavádzať systémy environmentálneho manažérstva

-

Dobudovať obchodnú vybavenosť a služby

-

Dobudovať zdravotné zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti

-

Zlepšiť kvalitu života a životného prostredia

-

Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vôd a pôdy na území obce

-

Humanizovať obytné prostredie a zlepšiť čistotu a poriadok v obci

-

Rozšíriť malé a stredné podnikanie a vytváranie nových pracovných príležitostí

-

Zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach, rozšíriť záujmové krúžky
a možnosti celoživotného vzdelávania

-

Skvalitniť využívanie kultúrnych zariadení a rozšíriť kultúrne a spoločenské aktivity

-

Podporiť rozvoj cestovného ruchu a skvalitniť rekreačné a športové areály

-

Pomocou indikátorov trvalo udržateľného rozvoja monitorovať a pravidelne vyhodnocovať
úspešnosť opatrení na podporu smerovania k trvalo udržateľnému rozvoju

-

Všetky činnosti v obci realizovať v súlade s princípmi a kritériami trvalo udržateľného
rozvoja

-

Pravidelne informovať verejnosť o stave životného prostredia

-

Podporovať otvorený dialóg s verejnosťou, zlepšovať komunikáciu občan – samospráva

-

Aktualizovať a realizovať akčný plán trvalo udržateľného rozvoja obce a Miestnu Agendu 21

-

Vytvoriť združenie predstaviteľov mimovládnych a záujmových neziskových organizácií v obci
a v mikroregióne Pridunajsko
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-

Vytvoriť detský parlament v miestnej základnej škole

-

Vytvoriť fórum občanov pre Miestnu Agendu 21

-

Sústavne zvyšovať povedomie o udržateľnom rozvoji medzi občanmi

-

Vypracovať a sústavne realizovať návrh opatrení na zmiernenie dopadov klimatických zmien
na obec a na občanov

-

Sústavne ovplyvňovať politické rozhodnutia v prospech udržateľného rozvoja obce

-

Vybudovať archeologický park

-

Zvýšiť percento zalesnenia

-

Vybudovať osobné prístavisko pre športové lode a Dunajbus

-

Pri štrkovisku s geotermálnym prameňom vybudovať fitness- wellness a kongresové centrum

-

Vybudovať cyklodráhu

-

Vybudovať podmienky pre ekoturizmus viazaný na CHKO Dunajské Luhy

-

Podporovať finalizáciu poľnohospodárských produktov a pestovanie biopotravín

-

Časť poľnohospodárskej pôdy pri Dunaji a pri CHKO Dunajské Luhy transformovať na lúky

-

Zalesnenie dubmi, naočkovanými hľuzovkou

-

Centrum obce vytvoriť okolo 350 rokov starého, chráneného duba pri Obecnom úrade

-

Vytvoriť dve hlavné rozvojové osi – kompozičný kríž - Bratislava – Komárno a v kolmom smere
VD Hrušov – Senec ( prístav – železničná stanica )

-

V „Jame “ vybudovať obchodné centrum s podzemnými parkoviskami a s obchodnými
a kultúrnymi priestormi

II.7.3. Priority a doporučenia z domácich, európskych a iných koncepčných
dokumentov
Boli preštudované nasledovné dokumenty: Priority a doporučenia sú v prílohe.
1.Stratégia rozvoja BSK(2003)
2.PHSR BSK(2007)
3.Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK(2007)
4.Stratégia rozvoja cestovného ruchu BSK(2008)
5. NSRR SR v programovom období 2007-2013
6.Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
7.Zelená kniha EU – za novú kultúru mestskej mobility (2007)
8.Záväzky z Aalborgu + Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
9.Agenda 21 a Miestna agenda 21
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10. Opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav
životného prostredia

II.8. Výsledky dotazníkového prieskumu verejnej mienky pre prípravu PHSR
Anonymný dotazníkový prieskum bol uskutočnený v termíne od 13.mája do 6.júna 2008.
Cieľom prieskumu bolo získať podklady k vypracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja ( PHSR ) obce do roku 2013, potvrdiť, alebo korigovať navrhnuté priority a doplniť ich
podľa názorov respondentov z obyvateľov obce. Bolo rozdaných 480 dotazníkov a 283
vyplnených dotazníkov sa vrátilo. Predstavuje to 58,95 percentnú návratnosť. Medzi
vyplnenými dotazníkmi bolo 31 dotazníkov od respondentov, ktorí nie sú občanmi obce
Dunajská Lužná. Tieto neboli zahrnuté do vyhodnocovania, preto počet vyhodnotených
dotazníkov bol 252. To predstavuje 52,5%-nú návratnosť, čo je vysoko nad priemer. Výber
respondentov nebol usmerňovaný, výsledky však potvrdzujú ich dostatočnú reprezentatívnosť.
Priority obce podľa dotazníkového prieskumu verejnej mienky sú nasledovné:
-

Sústavná starostlivosť o kvalitu, bezpečnosť a údržbu obecných komunikácií

-

Trvalé aktivity na urýchlenie vybudovania cestného obchvatu

-

Prechodné i definitívne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy pre chodcov,
cyklistov i motoristov

-

Riešiť miestnu hromadnú dopravu

- Opatrenia na zníženie znečistenia životného prostredia hlukom, exhalátmi a odpadmi
-

Zavedenie monitoringu znečisťovania a pravidelného informovania občanov

-

Dobudovanie cyklistických ciest v obci i mimo nej

-

Zlepšenie kvality, upravenosti a čistoty verejných plôch

-

Opatrenia na podporu využitia rastového potenciálu v službách a turistickom ruchu

-

Podpora vybudovania kompletných služieb pre turistov

-

Podpora budovania kompletnej sieti obchodov a služieb

-

Vytvorenie systému podpory pre podnikateľov, aj začínajúcich

-

Podpora vytvárania podmienok na vytváranie pracovných príležitostí v obci

-

Vybudovať centrum obce

-

Dobudovať zdravotné stredisko
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-

Prispôsobiť kapacitu MŠ a ZŠ rastu počtu obyvateľov

-

Budovanie kapacít a podmienok na rekreáciu a využitie voľného času

-

Opatrenia na definitívne odstránenie čiernych skládok odpadu

-

Budovanie ihrísk a parkov pre deti i dospelých

-

Vytvorenie podmienok na zapojenie občanov do plánovania a spolurozhodovania v
najdôležitejších aktivitách obce

-

Zdokonaľovať spoluprácu občanov so samosprávou a zastupiteľstvom

-

Zlepšovať a monitorovať osobnú bezpečnosť obyvateľov a ochranu ich majetku

-

Rozširovať sociálne služby a prispôsobiť kapacity aktuálnym potrebám

-

Zlepšovať kvalitu prírodného prostredia obce

III. SWOT ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU OBCE
Uskutočnená situačná analýza spolu s analýzou územného plánu, riešených projektov
a nadradených

dokumentov

domácich

i Európskych

poskytla

základne

informácie

k hodnoteniu obce a k príprave stratégie jej ďalšieho rozvoja. Takto získané informácie
významne doplnili a spresnili výsledky vykonaného dotazníkového prieskumu verejnej
mienky. Sumarizovaním doteraz vykonaných prác a získaných informácií je nasledujúca
SWOT analýza. Silné a slabé stránky zhromažďujú informácie o minulosti a súčasnosti obce
a hodnotia ju vo vybraných piatich oblastiach. Príležitosti a ohrozenia sa týkajú vonkajších i
vnútorných faktorov, pozitívne i negatívne ovplyvňujúcich súčasnosť a budúcnosť obce
v tých istých oblastiach. Zo slabých stránok a z definovaných ohrození budú sformulované
potom kľúčové nezrovnalosti (disparity) obce. Hlavné faktory rozvoja obce vzniknú zo silných
stránok

využitím existujúcich príležitostí a majú slúžiť na zmiernenie, alebo odstránenie

zistených významných nezrovnalostí a na plné využitie príležitostí na rozvoj obce .

1. SILNÉ STRÁNKY
Rozvojový potenciál a ľudské zdroje :
Dobrá geografická poloha obce (blízkosť Bratislavy a Viedne, letiska, hraníc s Maďarskom a
Rakúskom, Dunaja)
Veľmi dobrý prírodný potenciál územia obce
Veľké zásoby kvalitnej pitnej vody
Ložisko geotermálnych vôd
Bohaté ložiská štrku
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Vodné plochy - po ťažbe štrku – Malá voda a Piesková jama
Výrazný nárast počtu obyvateľov
Vysoká vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Aktivita a dobré vzájomne vzťahy obyvateľov
Dobré spolužitie väčšinového slovenského obyvateľstva a mnohých národností
Početné a aktívne mimovládne organizácie
Dobrá spolupráca obce s okolitými obcami
Ekonomika
Obec je vlastníkom významného nehnuteľného i hnuteľného majetku
Dlhodobo vyrovnané hospodárenie obce, bez dlžôb a založeného majetku
Narastajúci počet pracovných príležitostí
Minimálne percento nezamestnaných
Priaznivá veková skladba obyvateľstva s vysokým podielom ľudí v produktívnom veku
Dobré podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva
Dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
Dobré podmienky pre rekreáciu a šport
Aktívni umelci a remeselníci žijúci v obci
Úspešnosť v získávaní nenávratných finančných prostriedkov na rozvoj obce
Bohaté skúsenosti s prípravou a riešením projektov
Dobrá pripravenosť na riešenie dôležitých problémov obce

Občianska vybavenosť
Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja
Motokrosová dráha
Bikrosová dráha
Futbalové ihrisko
Mini ihrisko s umelým trávnikom
Tenisové ihrisko
Tenisová akadémia
Futbalové, volejbalové ihrisko a telocvičňa v areáli ZŠ
Broková strelnica
Zdravotná starostlivosť
Zubní lekári
Rehabilitačné centrum
Sociálny taxík
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Denný stacionár
Opatrovateľská služba
Charitný domov
Starostlivosť o seniorov
Domovské vzdelávacie centrum
Rozširujúce sa miestne kultúrne stredisko
Web stránka obce
Časť obce je napojená na káblový distribučný systém pre televíziu a internet
Vodovod a kanalizácia
Intenzívna bytová výstavba
Železnica
Vzdelávanie a kultúra
Dobrá úroveň predškolskej výchovy
Dlhodobo dobrá úroveň vzdelávania v ZŠ
Základná umelecká škola
Bohatý kultúrny a športový život
Úcta k historickým, kultúrnym a náboženským tradíciám
Tradícia rómskeho umeleckého kováčstva a európskych rómskych kováčskych sympózií
Kováčsky dvor Hefaiston- expozícia umeleckého kováčstva
Členstvo v združení Európskych kováčskych miest
Prírodná galéria rezbárskeho umenia a tradícia medzinárodných rezbárskych sympózií
Tradícia púte k Madone Žitného Ostrova v Dunajskej Lužnej, uctievanej už 260 rokov
Desaťročná tradícia športovo-výchovnej a humánno-charitatívnej akcie „Beh Terryho Foxa“
(Beh zdravia)
Päťročná tradícia „ Na kolesách proti rakovine“ – na podporu výskumu rakoviny
Spomienkové slávnosti pri výročí úmrtia M. R. Štefánika
Spomienkové slávnosti pri výročí vzniku 1.ČSR
Pochovávanie basy pri ukončení fašiangov
Deň matiek a a deň detí
Slávnosť stavania mája
Oslavy sviatku sv. Martina
Tradícia Dunajskolužnianskych trhov a hodov
Výstava ovocia a zeleniny
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Štyri nehnuteľné kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok
SR:
1. r. k. kostol Sv. Martina v časti Nové Košariská
2. evanjelický kostol a. v. v časti Nové Košariská
3. hornožitnoostrovská protipovodňová hrádza v časti Nové Košariská a v časti Jánošíkova
4. r.k. kostol povýšenia sv.Kríža
Iné pamiatky:
Drevená socha Madony Žitného ostrova z 18.storočia v pútnickom kostole
Zvonica v časti Nová Lipnica

Životné prostredie
Dlhoročné skúsenosti so separovaním odpadov
Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy
Chránené územie európskeho významu Biskupské Luhy
Chránené vtáčie územie Dunajské Luhy
Chránená vodohospodárska oblasť Žitný Ostrov
Prírodná rezervácia Topoľové hony
Dva chránené stromy v obci, tristoročný dub letný v časti Jánošíkova a novolipnický platan
javorolistý, 150 ročná lipa v časti Nové Košariská
Dlhé roky sústavne vyvíjané aktivity na vybudovanie cestného obchvatu a na sprietočnenie
vyschnutých ramien Dunaja
Vysoké percento napojenia domov na kanalizáciu a vodovod

2. SLABÉ STRÁNKY

Rozvojový potenciál a ľudské zdroje :
Chýbajú kvalifikované predstavy o optimálnom cieľovom počte obyvateľov, akceptujúce aj
biokapacitu obce v záujme jej trvalej udržateľnosti
Vysoké percento obyvateľov odchádzajúcich za prácou
Vysoký podiel nových obyvateľov, bez vzťahu k obci
Nedostatočná informovanosť občanov o veciach verejných
Nedostatočné využívanie aktivity občanov a vysokého počtu občianskych a spoločenských
organizácií v procese plánovania a rozhodovania vo veciach verejných
Zlá spolupráca medzi časťou poslancov a starostom obce
Podcenenie významu odkrytých i dosiaľ neodkrytých archeologických nálezov pre cestovný
ruch a budúcnosť obce
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Zahájenie výstavby na plochách, kde sa našli a s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte
nachádzajú neodkryté archeologické nálezy európskeho významu
Nedocenenie významu cestovného ruchu pre trvalú prosperitu obce a jej obyvateľov
Obec vlastní už iba malý počet pozemkov v zastavanej časti obce (jej intraviláne)
využiteľných na výstavbu

Ekonomika
Strata na daniach v dôsledku neprihlásených obyvateľov
Slabá úroveň služieb pre turistov
Nedostatočná podpora začínajúcich podnikateľov a živnostníkov
Občianska vybavenosť
Nedostatočná kapacita cestnej siete, chýbajúci obchvat obce
Tranzitná doprava prechádza hlavnou ulicou obce
Hlavná ulica je najnebezpečnejším miestom v obci pre chodcov, cyklistov i motoristov
Málo zrealizovaných opatrení na zvýšenie bezpečnosti občanov a ich detí na verejných
komunikáciách obce
Chýbajúca MHD, nedoriešená integrovaná doprava
Nevyhovujúce dopravné spojenie s Bratislavou najmä vo večerných hodinách a cez víkendy
Nevyhovujúci stav verejného osvetlenia
Nie dostatočná počuteľnosť obecného rozhlasu v každej časti obce
Nedostatočné pokrytie obce signálom mobilných telefónnych operátorov
Nie dostatočná počuteľnosť obecného rozhlasu v každej časti obce
Nedostatočné využívanie infokanála v rámci káblovej televízie
Nedostatočná údržba chodníkov, verejných priestorov a parkov
Neuspokojivý stav cintorína a domu smútku
Nedostatok verejnej zelene, nevyhovujúci stav výsadby novej zelene a opatrení na jej
rozšírenie
Nie dostatočne koordinovaná a regulovaná bytová výstavba
Nesúlad medzi tempom výstavby bytov, občianskej vybavenosti a výsadby verejnej zelene
Chýbajúce centrum obce (obec nemá ani jasnú predstavu o centre obce)
Neregulované parkovanie nákladných vozidiel, neriešená statická dopravy v rámci celej obce
Nedostatok obchodov a služieb
Nedostatočné možnosti pre športovanie v zime
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Vzdelávanie a kultúra
Nedostatočná kapacita materských škôl
Nedostatočná kapacita ZŠ
Nedostatočná kapacita ZUŠ
Chýbajú prázdninové denné tábory pre deti ZŠ
Chýbajú možnosti mimoškolského vzdelávania pre mládež i dospelých
Nedostatočná snaha o zachovanie historického architektonického dedičstva obce.
Chýbajúce múzeum
Životné prostredie
Úroveň kontroly znečisťovania pôdy a podzemných vôd odpadmi a odpadovými vodami nie
celkom zodpovedá dôležitosti zásob podzemných vôd európskeho významu pod obcou
Čierne skládky odpadu
Chýbajúce opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku
Chýbajú predstavy o využívaní obnoviteľných zdrojov a o riešení problému znižovania vzniku
odpadov a zužitkovania spracovateľných odpadov
Nedostatok lesných porastov a vetrolamov, nedostatočná úroveň ich údržby
Chýbajú predstavy o využití existujúceho prírodného potenciálu a o význame vybudovania
miestneho územného systému ekologickej stability
3. PRÍLEŽITOSTI
Rozvojový potenciál a ľudské zdroje
Možnosť zapojenia obce do domácich a zahraničných regionálnych i nadregionálnych sietí
spolupracujúcich miest a obcí
Využitie medzinárodných skúseností pre urýchlenie vlastného rozvoja
Plné využitie možností, vyplývajúcich z plnenia cieľov Operačných programov NSRR, zo
Stratégie rozvoja, PHSR, Programových priorít a zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu
Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj obce
Vytvorenie podmienok a kapacít na plné využitie vlastného ľudského potenciálu všetkých
vekových kategórií na zabezpečenie udržateľného rozvoja obce a kvality života jej
obyvateľov
Zmena sociálnej politiky na podporu služieb sociálneho poradenstva pre rodiny
a marginalizované skupiny za účelom skvalitnenia života v obci
Aplikácia princípov Miestnej agendy 21 a udržateľného rozvoja v živote obce
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Ekonomika
Plné využitie vlastných i cudzích zdrojov a všetkých možností pre rozvoj obce, pre
budovanie a modernizáciu občianskej vybavenosti a pre vytvorenie zdrojov príjmov pre obec
aj v budúcnosti
Využitie Európskych štrukturálnych fondov, rámcových i komunitných programov na
spolufinancovanie rozvoja obce
Zvýšenie potenciálu cestovného ruchu obce, vybudovanie vlastných kapacít, potrebných
sprievodných služieb a príťažlivých vlastných produktov pre rozvoj cestovného ruchu
a ekonomickej sily podnikateľov i obce
Rozvoj agroturistiky a ekoturistiky
Podpora tvorby nových pracovných príležitostí a zníženie odchádzky za prácou
Zapojiť sa do funkčno – priestorového systému prímestskej rekreácie Bratislavy a Viedne
a do projektov TwinCity a CENTROPE
Zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami a s mestom Šamorín
Diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Podpora rozvoja špecifických oblastí rastlinnej výroby, nadväzujúceho potravinárskeho
priemyslu
a produkcie biologických potravín pre tvorbu nových pracovných príležitostí
Využitie verejno – súkromného partnerstva pre rozvoj cestovného ruchu a riešenie problému
odpadov
Systematický marketing obce
Občianska vybavenosť
Vybudovanie cestného obchvatu obce
Využiť priaznivé okolnosti a všetky možnosti na urýchlenie realizácie cestovného obchvatu
Využitie veľkého záujmu o bytovú výstavbu v obci na dobudovanie a modernizáciu potrebnej
občianskej vybavenosti a humanizáciu obytného prostredia
Využiť domácu i Európsku podporu na informatizáciu verejnej správy, spoločenského života
a na internetizáciu domácností
Využiť káblový distribučný systém na zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi
Dobrým výberom miesta, kvalitným návrhom a realizáciou nového centra dať obci svojrázny
a jedinečný charakter a štýl
Budovanie športových areálov, rozšíriť možnosti športovania v zimnom období, vybudovať
kúpaliská (s využitím zdroja geotermálnej energie)
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Vzdelávanie a kultúra
Využitie Európskych fondov na vybudovanie miestnych kapacít pre celoživotné vzdelávanie
obyvateľov
Plné využitie informačných a komunikačných technológií v školstve a vo všetkých formách
vzdelávania na zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávania
Výrazne pozitívny vplyv ukončenia rekonštrukcie domu kultúry na rozmach kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci a jeho efektívneho využitia
Obnovenie starostlivosti o kniežacie mohyly a ich využitie pre cestovný ruch
Životné prostredie
Využitie Európskych fondov na vypracovanie vlastnej
•

koncepcie znižovania tvorby, separovania a zužitkovania odpadov

•

energetickej koncepcie, vrátane využitia obnoviteľných zdrojov

Zvýšenie podielu lesných porastov a vetrolamov pre zmiernenie klimatických zmien
Dobudovanie miestneho územného systému ekologickej stability
Využitie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie

4. OHROZENIA

Rozvojový potenciál a ľudské zdroje
Vytváranie uzatvorených komunít budovaním zón bývania s jedinou kategóriou domov
a bytov a s menším záujmom o veci verejné
Nárast kriminality a vandalizmu
Ekonomika
Nenávratná strata ornej pôdy nadmernými zábermi poľnohospodárskej pôdy v dôsledku jej
využívania na iné účely
Vykupovanie pôdy cudzincami
Silná konkurencia zahraničných sietí pre domácich výrobcov, pestovateľov, chovateľov a
obchodníkov
Vznik hnedých parkov bez záujmu o ich využitie (napr. mechanizačné stredisko pri
reštaurácii Jánošík)
Nedostatok vlastných finančných prostriedkov pre spolufinancovanie rozvojových projektov
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Občianska vybavenosť
Deformácia zastavaného územia obce jednostranným rozvojom bytovej výstavby
s minimálnou možnosťou nápravy
Zhoršenie životných podmienok podcenením tvorby a výrazného rozšírenia verejnej zelene
a zníženia dopadov klimatických zmien
Zmena charakteru vidieckeho sídla na sídlo s výlučnou funkciou bývania
Nevyužitie potenciálu obce pre rozvoj cestovného ruchu a prímestskej rekreácie
Vzdelávanie a kultúra
Nedostatočný záujem občanov o kultúrne a spoločenské podujatia organizované v obci
Životné prostredie
Obec sa nachádza na zaťaženom území s ovzduším znečisteným vo zvýšenej miere
a vysokou hlučnosťou
Územie obce patrí do oblasti s maximálnou zemetrasnosťou 7 M.C.C.
Územie obce patrí medzi najteplejšie a najveternejšie oblasti so zníženým množstvom
zrážok
Blízkosť SLOVNAFT-u, nebezpečie znečistenia životného prostredia a havárií
Regionálne i miestne priemyslové a poľnohospodárske podniky znečisťujúce životné
prostredie
Sústavne znečisťovanie obce emisiami a hlukom z tranzitnej dopravy, prechádzajúcej
hlavnou ulicou obce
Divoké skládky odpadov a vypúšťanie odpadových vôd
Nespevnené cesty s vysokou prašnosťou a zužovanie ciest (napr. súkromné cesty v rámci
nových obytných areálov)
Následky klimatických zmien na obec a obyvateľstvo
Zrýchlenie likvidácie vody z malého hydrologického cyklu a vysušovanie pôdy intenzívnym
zastrešením, vybetónovaním a odkanalizovaním stále väčších plôch – urbanizáciou
Živelné katastrofy

KĽÚČOVÉ NEZROVNALOSTI
Obec disponuje mimoriadnou intelektuálnou kapacitou, ale samospráva, zastupiteľstvo
i samotní občania majú problémy s lepším využitím tohto

bohatstva v prospech

udržateľného rozvoja obce.
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Obec má vynikajúce polohové i prírodné podmienky, ale zatiaľ sa táto výhoda využíva
hlavne na prudký nárast bytovej výstavby. Tá však nemá za cieľ

riešiť najdôležitejšie

problémy obce.
Dochádza k útlmu poľnohospodárskej výroby napriek vhodným prírodným podmienkam.
Obec má všetky podmienky na výrazný rozvoj cestovného ruchu vo forme skvelých
polohových a prírodných podmienok, chránených území a historických pamiatok, ale ich
využitie mešká a súčasné služby a vybavenosť sú nevyhovujúce. Hrozí, že jedno
z najvýznamnejších historických dedičstiev obce, pole s kniežacími mohylami, bude čoskoro
pokryté novou bytovou výstavbou.
Plné využitie mimoriadneho potenciálu a zabezpečenie dobrej a udržateľnej kvality životného
prostredia a kvality života občanov výrazne brzdia dlhodobo existujúce vážne problémy
s nedoriešenou dopravou (cestný obchvat) a so znečisťovaním životného prostredia. Menšiu
časť problémov – domácich znečisťovateľov, plus protiopatrenia, napríklad vo forme
výrazného zníženia domáceho znečisťovania, obmedzenia tvorby čiernych skládok a
rozšírenia verejnej zelene by dokázala vyriešiť aj obec cieľavedomým a nekompromisným
postupom, ale riešenie väčšej časti problému je mimo jej kompetencií. Hlavní znečisťovatelia
sa nachádzajú mimo obce a ohrozujú celý región. Stále väčšie škody, spôsobené tranzitnou
dopravou sa majú riešiť na úrovni štátu už veľa rokov, ale zatiaľ k tomu nedošlo.
Obec patrí k najteplejším a najveternejším regiónom SR s nízkym množstvom zrážok
a s pomerne vysokou seizimicitou.
O klimatických zmenách hovorí celý svet a príroda to pripomína čoraz častejšie. Obci
chýbajú opatrenia na zmiernenie týchto zmien.

HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA
•

Plne využiť nadpriemerne výhodnú polohohu a prírodné podmienky obce

•

Plne využiť existujúcu mimoriadnu intelektuálnu kapacitu občanov a ich združení
v záujme rozvoja obce.

•

Možnosť účasti na tvorbe Európskeho centra ( projekt CENTROPE) a na budovaní
funkčno – priestorového systému prímestskej rekreácie Bratislavy a Viedne.

•

Využiť nadpriemerný potenciál na rozvoj cestovného ruchu

•

Využiť finančné zdroje z

Európskych fondov na spolufinancovanie intenzívneho

rozvoja obce
•

Nadviazať na aktivity predchádzajúceho desaťročia, aktualizovať a realizovať
Stratégiu trvale udržateľného rozvoja obce a Miestnu agendu 21

•

Pripojiť sa k Európskemu hnutiu udržateľných miest
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IV. STRATÉGIA ROZVOJA
Vykonaná situačná analýza, ukončená analýzou silných a slabých stránok, príležitostí
a ohrození nebola samoúčelná. Umožnila hľadať a pomohla nájsť odpoveď na otázku, ako
vyťažiť z príležitostí čo najviac pomocou silných stránok obce, ako zmierniť, alebo vylepšiť
slabé stránky a ako sa vyhnúť najväčším ohrozeniam vnútorným i vonkajším.

Množstvo a úroveň rozvojových a projekčných aktivít predchádzajúceho desaťročia,
doplnené jasne formulovanými prioritami domácich i svetových koncepčných dokumentov
a dnešnými názormi obyvateľov obce výrazne pomohlo pri formulovaní cieľov a znižuje
pravdepodobnosť omylov na ceste k Dunajskej Lužnej o päť rokov staršej, krajšej a lepšej.
Výsledkom sú nižšie formulované priority obce do roku 2013 a možno, že aj ďalej. Je
menované veľké množstvo opatrení a aktivít, bez ktorých sa Dunajská Lužná nestane takou,
akou ju nižšie opisuje strategická vízia. Zabezpečenie väčšiny z nich má v kompetencii obec.
Niekoľko málo problémov, ktoré však celá obec považuje za najzávažnejšie, môže vyriešiť
za podpory obce a regiónu iba štát, alebo iný právny subjekt.
Sem patrí :
-vybudovanie cestného obchvatu,
-zavodnenie vyschnutých ramien Dunaja,
-znovu zalesnenie okolia obce a nie v poslednom rade aj
-znižovanie znečisťovania spodných vôd, ovzdušia a pôdy a spolu s nimi aj ohrozenia
zdravia ľudí.

Situačná analýza jasne poukázala na veľké množstvo závažných problémov obce, ktoré by
bolo potrebné okamžite riešiť. Je veľa aj takých prianí, ktoré jednoznačne patria ku
kvalitnému životu. Ale: Realizácia opatrení oboch skupín nie je možná bez finančných
zdrojov. Ako je to vidieť z kapitoly „Ekonomika“, Dunajská Lužná má vyrovnaný rozpočet,
iba 11 617 000 SK dlhuje Štátnemu fondu pre rozvoj bývania a ešte vlastní síce konečný,
ale

významný hnuteľný a hlavne nehnuteľný majetok. Voľné vlastné zdroje na veľké

investície nemá. Podľa návrhu rozpočtu na rok 2009 a 2010 môže byť problém aj so
zabezpečením päť percentného spolufinancovania prípadných väčších úspešných projektov
z Európskych fondov. Z uvedených dôvodov je veľmi dôležité stratégiu rozvoja stavať na
jasne formulované a finančne podporované priority BSK, Národného strategického
referenčného rámca a v neposlednom rade na finančne podporované Európske priority.
Podobne dôležité je aj to, aby vlastné a získané prostriedky sa použili popri financovaní
rozvoja infraštruktúry aj na vytváranie podmienok na znižovanie vlastných výdavkov obce
a na vytváranie nových, dlhodobých finančných zdrojov pre obec, i pre domácich
podnikateľov a živnostníkov. Do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce patria
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len také ciele a opatrenia, ktoré obec dokáže realizovať v strednodobom časovom horizonte
a u ktorých je aspoň teoretická nádej na zabezpečenie financovania.

IV.1. Strategická vízia obce
Je to predstava obyvateľov žijúcich v obci o tom, ako by bude vyzerať obec po uskutočnení
cieľov formulovaných v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

VÍZIA OBCE PRE ROK 2013 :

Dunajská Lužná je prosperujúcou obcou Dunajskej prírodnej a kultúrnej krajiny.
Je to miesto, kde sa dobre žije, kde sa starajú o udržateľnú kvalitu života ľudí a
životného prostredia.
Dunajská prírodná a kultúrna krajina - slovensko-maďarský úsek Dunaja s rozsiahlou
sústavou riečnych ramien, ktorý predstavuje v stredoeurópskych podmienkach výnimočné
prírodné prostredie. (Spoločný návrh Slovenska a Maďarska z r.2003 na zápis do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO)

IV.2. Strategický program
Výsledky predchádzajúcich etáp sú sformulované do nasledovných strategických cieľov.
Tieto ciele boli zoradené podľa dôležitosti v rámci uskutočnených konzultácií, verejných
diskusií a pripomienkovania a predstavujú priority obce minimálne na dobu realizácie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Spolu s navrhnutými opatreniami a nadväzujúcimi aktivitami pre každú prioritu predstavujú
strednodobý strategický program obce.

Je to program, ktorý určuje smer, ktorým rozvoj pôjde v najbližších 5-10 rokov. Menuje
priority a opatrenia, ktoré sú pre obec dôležité a ponúka výber najdôležitejších aktivít,
ktorými je možné stanovené ciele dosiahnuť.
Je to zároveň zásobník námetov na budúce návrhy projektov vo všetkých zvolených
prioritách. Do konkrétnych detailov nejde. To je úlohou ročných, maximálne dvojročných
akčných plánov, ktoré sa vypracovávajú vtedy, keď sú už približne jasné podmienky
najbližšieho ročného obdobia, keď sú už dané podmienky pre krátkodobé plánovanie.
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STRATEGICKÝ
STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

PROGRAM

OPATRENIA

I.Udržateľná kvalita života,ochrana I.1.Zabezpečenie podmienok pre environment.
životného prostredia a kultúrneho
zdravie, pre udržanie dobrého zdravotného
dedičstva
stavu, dlhého, zdravého a plnohodnotného
života obyvateľstva

I.2.Vytváranie spoločenstva s vysokým sociálnym
kapitálom

AKTIVITY
a/ starostlivosť o zdravé okolie, čistý vzduch, pitnú
vodu a bezhlučné prostredie
b/ humanizácia obytného prostredia, čisté okolie
bez smetí
c/ zvyšovanie podielu zelene
d/ starostlivosť o bezpečnosť života, zdravia a
majetku obyvateľov
e/ infraštruktúra a kvalitné zdravotné služby
f/ infraštruktúra a komplexné sociálne služby pre
občanov na to odkázaných
g/ starostlivosť o ohrozené a marginalizované
skupiny obyvateľstva
h/ rozvoj infraštruktúry starostlivosti o deti
i/ zabezpečenie možností pre rekreáciu, oddych,
kultúru a šport
j/ zabezpečenie bezbariérovej mobility v rámci
obce
k/ rozšírenie kapacity materskej školy
a/ podpora dobrovoľného združovania občanov,
vytvárania dobrých medziľudských vzťahov,
solidarity a vzájomnej dôvery a pomoci
b/ vytváranie podmienok pre rovnaké uplatnenie
sa v spoločnosti obce, v plánovaní a
rozhodovaní vo veciach spoločných a verejných
c/ zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám,
k celoživotnému vzdelávaniu, k úcte a vážnosti
pre všetky vekové kategórie a bez rozdielu
pohlavia
d/ informatizácia spoločnosti,
zameraná na
občana a verejnú správu
e/ tvorba a posilnenie zdravého sebavedomia
a lokálnej identity vidieckeho obyvateľstva
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STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

OPATRENIA

AKTIVITY
f/ posilnenie vplyvu verejnosti na rozhodovanie
verejnej správy
g/ pokračovať v uplatňovaní trvalo udržateľného
rozvoja a v Miestnej Agende 21

I.3.Systém udržateľnej ochrany
životného prostredia

a/ uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja
b/ vybudovanie miestneho systému územného
systému ekologickej stability
c/ dobudovanie verejnej zelene
d/ ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých
vplyvov zmeny klímy
e/ ochrana a regenerácia prírodného prostredia a
krajiny
f/ ochrana a racionálne využívanie vôd
g/ zlepšenie kvality podzemných a povrchových
vôd
h/ ochrana pôdneho fondu
i/ predchádzanie pôdnej erózii, revitalizácia pôd
j/ vyhradenie najkvalitnejších pôd pre pestovanie
plodín
k/ zachytávanie dažďovej vody a zachovanie
retenčnej schopnosti územia
l/ dôsledné uplatňovanie sankčných a trestnoprávnych opatrení proti znečisťovateľom životného
prostredia
m/ environmentálne bezpečné a prijateľné
nakladanie s odpadmi na území obce
n/ minimalizácia vzniku odpadov,zabezpečenie ich
separovania,recyklácie, správneho zneškodňovania, vrátane ich mechanicko-biologickej a
rtermicke úpravy
o/ racionálne využívanie energetických zdrojov
p/ zavedenie monitoringu znečisťovania a
pravidelného informovania občanov
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STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

OPATRENIA

AKTIVITY
q/ podpora využívania obnoviteľných zdrojov
energie a ekologicky nezávadných energií
r/ sprietočnenie ramien na ľavom brehu Dunaja

II.Vzdelávania, pestovanie kultúry,
tradícií a športu

I.4.Ochrana kultúrneho dedičstva

a/ obnova a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok a
vnášanie nových funkcií do nich
b/ vybudovanie archeologického parku v oblasti
kniežacích mohýl
c/ zachovanie historického, architektonického a
kultúrneho dedičstva obce
d/ vybudovanie múzea o histórii a tradíciach obce

II.1.Vybudovanie systému celoživotného
vzdelávania

a/ prispôsobenie kapacity škôl rastúcim
požiadavkam
b/ modernizácia škôlskej infraštruktúry
c/ modernizácia vybavenia škôl a výukových
procesov
d/ využívanie informačných a komunikačných
technológií vo vyučovacom procese i mimo neho
e/ podpora hnutia otvorená škola- sprístupnenie
školských športovísk, internetu i ďalších služieb
deťom, mládeži i dospelým v čase mimo
vyučovania
f/ podpora mobility a rozvoj medzinárodných
kontaktov žiakov na školách
g/ podpora mimovyučovacích aktivít žiakov
h/ vykonávanie environmentálnej osvety všetkými
dostupnými prostriedkami
i/ prevencia drogových závislostí a sociálnopatologických javov na školách
j/ neustále skvalitňovanie výuky cudzích jazykov
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STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

OPATRENIA

AKTIVITY
k/ vybudovanie a využívanie kapacít pre celoživotné
vzdelávanie obyvateľstva obce i spádových
oblastí
l/ vzdelávanie znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie
m/ vzdelávanie v tematike informatizácie
n/ vzdelávacie aktivity na podporu začínajúcich
podnikateľov a na podporu samozamestnávania

II.2.Pestovanie kultúry a tradícií

a/ podpora rozvoja kultúrnych aktivít v obci
b/ rozvoj kultúrnych a historických tradícií a
posilňovanie identity miestnych komunít
c/ podpora zachovania a rozvoja ľudových
remesiel,
kultúrnych i náboženských tradícií
d/ využitie ľudových remesiel a miestnych tradícií
na rozvoj cestovného ruchu

II.3.Podpora športových aktivít každej vekovej
skupiny obyvateľstva

a/ budovanie a modernizácia ihrísk pre deti i
dospelých
b/ podpora výstavby a dostavby športovísk
c/ rozvoj cyklotrás a cykloturizmu
d/ podpora pravidelných mimovyučovacích
pohybových aktivít žiakov na školách
e/ podpora vodných športov
f/ podpora chôdze a bicyklovania
g/ využívanie školských športovísk
h/ skvalitnenie cyklistickej dopravy v rámci celej
obce
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STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

OPATRENIA

III.Rozvoj a usporiadanosť územia, III.1.Rozvoj územia a sídelnej štruktúry
sídelnej štruktúry, občianskej
vybavenosti a
technickej infraštruktúry

III.2.Rozvoj občianskej vybavenosti

AKTIVITY
a/ vypracovanie jednoznačných pravidiel a
regulatívov územného rozvoja,zohľadňujúce
sídelnú identitu a zásady udržateľnosti obce
b/ revitalizovať a zohladňovať v územnom rozvoji
územia kultúrnych pamiatok a ich ochranné
pásma
c/ vyvážená koordinácia využitia pozemkov s
cieľom zníženia automobilovej premávky v obci
a zvýšenia pešej a cyklistickej dostupnosti
najdôležitejších inštitúcií, služieb a parkov v obci
d/ vytvorenie centra obce
e/ regenerácia hnedých parkov
f/ spolupráca so susednými obcami pri zmenách
územného plánu a PHSR

a/ vybudovanie obecného rekreačného parku
"Za hrádzou"
b/ podpora rozvoja obchodnej vybavenosti a
služieb
c/ dostupnosť širokopásmového internetu pre
obyvateľov,internetizácia domácností
d/ vybudovanie informačných a orientačných
systémov v obci a mikroregióne
e/ vybudovanie poradenských a informačných
služieb
f/ vybudovanie potrebných kapacít na rozšírenie
a zlepšenie služieb verejnej správy
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STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

IV.Podpora podnikania v
poľnohospodárstve,
v priemysle, v službách
a v cestovnom ruchu

OPATRENIA

AKTIVITY

III.3.Rozvoj technickej infraštruktúry

a/ podpora vybudovania cestného obchvatu
b/ verejná osobná doprava pre občanov
c/ vybudovanie cyklistickej dopravy v obci a v okolí
d/ zvýšenie bezpečnosti pešej, cyklistickej a
motoristickej dopravy a zníženie hlukovej záťaže
na miestnych komunikáciách

IV.1 podpora podnikania a služieb

a/ vytvorenie inštitúcií na podporu podnikateľov,
poradenstvo, informácie, vzdelávanie a finančné
zdroje
b/ podpora živnostenského podnikania a služieb
c/ podpora mikropodnikov a remesiel
d/ podpora samozamestnávania a flexibilných
foriem práce
e/ podpora podnikania žien a využitie ich
schopností pre invencie a inovácie
f/ zabezpečenie kapacít na pomoc obci a
a podnikateľom pri maximálnom využití
európskych fondov
g/ využitie obnoviteľných energetických zdrojov
a riešenie problému odpadov na spoločné
podnikanie samosprávy a podnikateľských
subjektov
h/ budovanie ľahkej priemyselnej zóny a hľadanie
záujemcov o prenájom

IV.2.Rozvoj cestovného
ruchu

a/ vypracovanie programu rozvoja cestovného
ruchu obce
b/ zvýšenie potenciálu cestovného ruchu obce
c/ vybudovanie vlastných kapacít a sprievodných
služieb
d/ príprava vlastných príťažlivých produktov pre
rozvoj cestovného ruchu
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STRATEGICKÉ CIELE- PRIORITY

OPATRENIA

AKTIVITY
e/ využitie CHKO na rozvoj ekoturistiky
f/ podpora agroturistiky
g/ zapojiť sa do funkčno-priestorového systému
primestskej rekreácie Bratislavy a Viedne
h/ využiť možnosti projektov CENTROPE a
TWIN CITY

IV.3.Rozvoj poľnohospodárstva

a/ podpora špecifických oblastí rastlinnej výroby
a nadväzujúceho potravinárského priemyslu
b/ podpora využívania miestnych špecifických
podmienok a tradícií
c/ podpora pestovania biologických potravín
d/ podpora diverzifikácie vidieckeho hospodárstva
e/ podpora budovania agroparku v obci
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V. AKČNÝ PLÁN
Akčný plán definuje konkrétne kroky pri plnení PHSR obce, zohľadňujúc momentálne
finančné, personálne a technické kapacity obce a naliehavosť navrhnutých aktivít pre ňu.
Pri jeho tvorbe sú už známe programy, pomocou ktorých sa núka možnosť
spolufinancovania projektov, na dosiahnutie cieľov. Akčný plán poskytuje nástroj na
realizáciu PHSR. Predstavuje poslednú, záverečnú časť PHSR .
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AKČNÝ PLÁN PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIALNEHO ROZVOJA DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Priorita
I.Udržateľná kvalita
života,ochrana živ.
prostredia a kultúr.
dedičstva

Projekt
1. Vypracovanie koncepcie
a opatrení na zmiernenie
následkov klimat.zmeny
na obec a obyvateľov
2. Koncepcia miestneho
územného systému
ekologickej stability
3. Podpora sprietočnenia ramien Dunaja
4. Rekonštrukcia
vodovodnej a kanalizačnej siete
5. Vypracovanie energetickej koncepcie obce
6. Aktualizácia stratégie
trvalo udržateľného
rozvoja obce
7. Zapojenie obce do
tvorby Miestnej
Agendy 21
8. Projekt informatizácie verejnej správy
9. Koncepcia obnovy a
využívania kultúrneho
dedičstva obce
10. Nedeštruktívny
prieskum územia
kniežacích mohýl

Stupeň
dôležit. Zodpovedný

Zdroje financovania
Miestne VÚC
Štát
EU

Súkr.

1 projektový manažér xx
komisia OZ

xx

xx

xx

xx

1 projektový manažér xx
komisia OZ
obec
1
xx
komisia OZ
1 projektový manažér xx

xx

xx

xx

xx

projektový manažér xx
1 komisia OZ

xx

1 projektový manažér xx
komisia OZ

xx

Spolu

Monitor.

xx
xx

xx

1 obec
xx
komisia OZ
projektový manažer
2 komisia OZ
xx

xx

1 obec
komisia OZ

xx

xx

1 obec
komisia OZ

xx

xx

xx

xx
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Priorita

IV. Podpora podnikania v poľnohospodárstve,v priemysle, v službách
a v cest. ruchu

Stupeň
Projekt
dôležit. Zodpovedný
24. Rekonštrukcia verej2
ného rozhlasu
obec
25. Využitie káblového
systému na zlepšesúkromný investor
nie informovanosti občanov
2
26. Vypracovanie pravidiel identitity a zásad
2 projektový manažér
udržateľnosti obce
komisia 0Z
27. Výstavba obchodno
1 Súkromný investor
prevádzková jednotka
COOP Jednota
28. Rozšírenie širokopásmového internetu
1 súkromný investor
29. Energetický audit
budov obce
1 obec
30. Podpora vybudovania
cestného obchvatu
1 obec
31. Výstavba nájom.bytov
3 obec
32. Výstavba zariadenia
3 obec
pre seniorov
súkromný investor
33. Obecný rekreačný
park "Za hrádzou"
1 obec
34. Podpora využitia reg.
2 obec
železnice
35. Vypracovanie programu rozvoja cestovného
1 projektový manažér
ruchu v obci a v mikrorekomisia OZ
gióne Pridunajsko
36. Projekt ľahkej priemy
selnej zóny
2 obec

Zdroje financovania
Miestne VÚC
Štát
EU

xx

xx

xx

xx

Súkr.

Monitor.

xx

xx
xx

xx

Spolu
5mil.Sk

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx

xx
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

240 mil.
Sk

20mil.Sk

xx

xx
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Priorita

IV. Podpora podnikania v poľnohospodárstve,v priemysle, v službách
a v cest. ruchu

Stupeň
Projekt
dôležit. Zodpovedný
24. Rekonštrukcia verej2
ného rozhlasu
obec
25. Využitie káblového
systému na zlepšesúkromný investor
nie informovanosti občanov
2
26. Vypracovanie pravidiel identitity a zásad
2 projektový manažér
udržateľnosti obce
komisia 0Z
27. Výstavba obchodno
1 Súkromný investor
prevádzková jednotka
COOP Jednota
28. Rozšírenie širokopásmového internetu
1 súkromný investor
29. Energetický audit
budov obce
1 obec
30. Podpora vybudovania
cestného obchvatu
1 obec
31. Výstavba nájom.bytov
3 obec
32. Výstavba zariadenia
3 obec
pre seniorov
súkromný investor
33. Obecný rekreačný
park "Za hrádzou"
1 obec
34. Podpora využitia reg.
2 obec
železnice
35. Vypracovanie programu rozvoja cestovného
1 projektový manažér
ruchu v obci a v mikrorekomisia OZ
gióne Pridunajsko
36. Projekt ľahkej priemy
selnej zóny
2 obec
37. Projekt agroparku
2 obec
38. Vybudovanie zberoobec
vého dvora
2 súkromný investor

Zdroje financovania
Miestne VÚC
Štát
EU

xx

xx

xx

xx

Súkr.

Monitor.

xx

xx
xx

xx

Spolu
5mil.Sk

xx

xx

xx

xx

xx
xx

xx

xx
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

240 mil.

20mil.Sk

xx

xx
xx
xx
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VII. Projektové listy
1.Projekt
Úlohy

Vypracovanie koncepcie a návrh opatrení na zmiernenie následkov
klimatickej zmeny na obec a obyvateľov
vypracovať koncepciu obce na zmiernenie následkov klimatickej zmeny
zahrňujúcu všetky oblasti, kde je potrebné a možné ovplyvniť okolie a
životné prostredie, vrátane miestneho územného systému ekologickej
stability
návrh koncepcie prejednať s obyvateľmi obce a po zohľadnení ich
pripomienok schváliť v zastupiteľstve
na základe schválenej koncepcie vypracovať konkrétne opatrenia
v jednotlivých oblastiach, ktoré prispejú k udržateľnosti životných
podmienok v obci
návrh opatrení prejednať v širokom okruhu obyvateľov a potom ich
schváliť v zastupiteľstve
najdôležitejšie opatrenia zahrnúť do záväznejšej časti územného
plánu obce, do regulatívov a dôsledne kontrolovať ich dodržiavanie

Zdroje
financovania

Náklady
Termín
realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

vlastné zdroje obce
zdroje BSK
štátny rozpočet
fondy EU

2009-2013
koncepcia, počet záväzných regulatívov ÚP

2.Projekt

Koncepcia miestneho územného systému ekologickej stability
MÚSES

Úlohy

vypracovať koncepciu s návrhom a jasnou etapizáciou realizač. projektov
verejná diskusia a schválenie zastupiteľstvom
vyriešenie majetkoprávnych vzťahov
realizácia obnovy existujúcich miestnych biokoridorov a biocentier
výsadba nových miestnych biokoridorov a biocentier
vypracovanie a realizácia trvalej údržby biokoridorov a biocentier
vlastné zdroje obce
zdroje BSK
štátny rozpočet
fondy EU

Zdroje
financovania

Náklady
Termín
realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

2009-2013
obec, projektový manažer ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
vybudovaný MÚSES a pravidlá udržovania

80

3.Projekt
Úlohy

Podpora sprietočnenia ramien Dunaja
organizovať a koncentrovať aktivity všetkých dotknutých obcí
úzko spolupracovať s BSK a podporovať realizáciu tejto aktivity
z PHSR - BSK

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

vypracovať koncepciu využitia sprietočnených ramien na obnovu prírody,
na rekreáciu a rozvoj cestovného ruchu a na zmiernenie následkov
klimatickej zmeny
vlastné zdroje obce a mikroregiónu Pridunajsko
zdroje BSK
2009 - 2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
sprietočnené rameno Dunaja, koncepcia využitia sprietočnených ramien

4.Projekt
Úlohy

Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete
vypracovanie projektovej dokumentácie
zabezpečenie financovania
realizácia

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

vlastné zdroje obce, štátne zdroje, súkromné zdroje, európske fondy

5.Projekt
Úlohy

Vypracovanie energetickej koncepcie obce
analýza súčasného stavu
možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti
možnosti a miestne podmienky využitia obnoviteľných energetických
zdrojov
vyhodnotenie dopadov na životné prostredie a na rozpočet obce
verejná diskusia a schválenie zastupiteľstvom
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, európske fondy,štátny rozpočet

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

300-400 mil.Sk
2009-2013
dĺžka a kapacita vodovodu a kanalizácie

2009 -2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
zníženie nákladov obce na energie
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6.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

7.Projekt
Úlohy

Aktualizácia stratégie trvalo udržateľného rozvoja obce
vyhodnotenie plnenia Stratégie trvalo udržateľného rozvoja obce
návrh aktualizácie stratégie v dnešných podmienkach
možnosti a výhody pripojenia sa obce k Aalborgskej dohode
vypracovanie návrhu novej stratégie trvalo udržateľného rozvoja obce
verejná diskusia a schválenie zastupiteľstvom
vlastné zdroje obce

2009
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
schválená Stratégia trvalo udržateľného rozvoja obce Dunajská Lužná

Zapojenie obce do tvorby Miestnej Agendy 21
oboznámenie verejnosti s procesom MA21,zisťovanie záujmu, diskusia o
cieľoch
vytvorenie organizačnéhjo zázemia a podmienok pre zapojenie verejnosti do
plánovania, rozhodovania a realizácie
vytvorenie oficiálneho orgánu samosprávy pre MA 21, pre organizáciu
verejných fór a systému finančnej podpory aktivít MA 21

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

8.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

prepojenie všetkých aktivít do komplexného procesu strategického riadenia
procesu MA21, verejná diskusia a schválenie
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, európske zdroje

2009-2013
obec
fungujúci proces MA21

Projekt informatizácie verejnej správy
formulovanie cieľov a zabezpečenie financovania
výber realizátora
vypracovanie projektu
verejná diskusia a schválenie projektu
vlastné zdroje obce, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, projektový manažer ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
počet informatizovaných aktivít obecného úradu
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9.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

10.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory
11.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Koncepcia obnovy a využívania kultúrneho dedičstva obce
vyhodnotenie súčasného stavu a formulácia cieľov
zabezpečenie finančných prostriedkov
výber realizátora
vypracovanie koncepcie
verejná diskusia a schválenie koncepcie
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
schválená koncepcia

Nedeštruktívny prieskum územia kniežacích mohýl
formulácia cieľov a zabezpečenie financovania projektu
výber realizátora
realizácia prieskumu
verejná diskusia k výsledkom prieskumu
príjatie opatrení k výsledkom prieskumu
vlastné prostriedky obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
Mapa územia kniežacích mohýl s podzemnými nálezmi
Rekonštrukcia a oprava budovy základnej školy
vypracovanie projektovej dokumentácie
výber realizátora
energetický audit budov
zabezpečenie finančných zdrojov
realizácia rekonštrukcie a opráv
vlastné zdroje obce,štátne zdroje,európske fondy
15 mil.Sk
2009-2013
obec,príslušná komisia, zastupiteľstvo, riaditeľ školy
počet rekonštruovaných priestorov, energetická efektívnosť budovy
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12.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

13.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

14.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Vybudovanie kapacít a koncepcie celoživotného vzdelávania
formulovanie cieľov celoživotného vzdelávania
zabezpečenie financovania projektu
výber realizátora
vypracovanie koncepcie a podmienok realizácie pre obec a okolie
vytvorenie kapacít využitím možností ZŠ a zabezpečenie ich prípravy
verejná diskusia a schválenie koncepcie
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy
obec,príslušná komisia, zastupiteľstvo, riaditeľ školy
2009-2013
schválená koncepcia vzdelávania

Revitalizácia časti obce Sídlisko
formulácia cieľov a zabezpečenie finančných prostriedkov
výber realizátora
realizácia revitalizácie
vlastné zdroje obce, európske fondy, súkromné zdroje
30 mil.sk
2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
počet nových možností pre športovanie mládeže a obyvateľov

Vybudovanie cyklistických ciest v obci
formulovanie cieľov a zabezpečenie finančných prostriedkov
výber realizátora
koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v obci a v okolí
riešenie vlastníckych vzťahov
vypracovanie projektu cyklistických ciest
projekt značenia
realizačné projekty
propagácia
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
dlžka cyklistických ciest
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15.Projekt
Ulohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

16. Projekt
Úlohy
Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

17.Projekt
Úlohy

Zdroje financ.
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

18.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Koncepcia dlhodobého efektívneho využívania Miestneho kult. domu
zhodnotenie možnosti a stanovenie cieľov
formulovanie koncepcie využívania a nevyhnutných podmienok
oblasti využívania
finančné a personálne nároky
verejná diskusia a schválenie
rozpočet obce a súkromné zdroje

2008-2009
obec, manažér kultúrneho domu, príslušná komisia, zastupiteľstvo
počet uskutočnených akcií, vlastné príjmy klutúrneho domu

Prázdninový detský letný tábor
vypracovanie programu detského tábora
finančné, materiálové a personálne podmienky
rozpočet obce

2009
obec
počet umiestnených detí

Revitalizácia centra obce
vypracovanie koncepcie
verejná diskusia ku koncepcii a riešenie vlastníckych vzťahov
zabezpečenie financovania
výber realizátorov
postupná realizácia a odovzdávanie
vlastné zdroje obce, štátny rozpočet, európske fondy
35 mil.Sk
2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
odovzdanie nového centra obce

Výstavba novej budovy MŠ
vypracovanie a schválenie projektovej dokumentácie
zabezpečenie financovania
výber realizátora
realizácia výstavby
odovzdanie a vybavenie budovy
vlastné zdroje obce, súkromný investor
15mil.Sk + 15 mil.Sk
2009-2013
obec, súkromný investor,európske fondy
Odovzdaná budova
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19.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

20.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

21. Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

22.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Revitalizácia územia kultúrnych pamiatok
zhodnotenie súčasného stavu
vypracovanie plánu revitalizácie a zabezpečenie finančných prostriedkov
výber realizátora
realizácia revitalizácie a odovzdanie území do užívania
vlastné prostriedky obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
Odovzdanie revitalizovaných území kultúrnych pamiatok

Revitalizácia hnedých parkov
zhodnotenie súčasného stavu hnedých parkov
stanovenie aktivít, ktoré treba vykonať
zabezpečenie financovania a realizátora
vyčistenie a revitalizácia hnedých parkov
odovzdanie a návrh nového využitia
vlastné zdroje obce, súkromné zdroje, európske fondy

2009-2013
obec a Poľnohospodárske družstvo
počet vyčistených štvorcových metrov

Obnova cintorínov a domov smútku
zhodnotenie súčasného stavu a návrh potrebných prác
zabezpečenie financovania a realizátora
vykonanie potrebných prác
odovzdanie do užívania
vlastné zdroje obce

2009-2013
obec, odborne príslušná komisia, zastupiteľstvo
odovzdané práce

Koncepcia zvýšenia bezpečnosti dopravy v obci
rokovanie so Slovenskou správou ciest
aktualizácia a vylepšenie existujúceho návrhu
vypracovanie konečného návrhu a prerokovanie s obyvateľmi
postupná realizácia opatrení a odovzdanie do užívania
vlastné zdroje obce, zdroje BSK,štátny rozpočet

2009-2013
Slovenská správa ciest, obec
počet odovzdaných vylepšených uzlov
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23.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

24.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

25.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

26.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Generálna rekonštrukcia verejného osvetlenia
formulovanie cieľov pre vypracovanie zadania
zabezpečenie financovania projektu
výber realizátora
realizácia rekonštrukcie a odovzdanie do užívania
vlastné zdroje obce, európske fondy
15 mil.Sk
2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
zlepšenie osvetlenia, zníženie nákladov na osvetlenie

Rekonštrukcia verejného rozhlasu
formulácia cieľov na zlepšenie počuteľnosti verejného rozhlasu
zabezpečenie financovania a realizátora
realizácia prác a odovzdanie do užívania
vlastné zdroje obce
5 mil.Sk
2009-2013
obec
počuteľnosť rozhlasu v obci

Využitie káblového systému na zlepšenie informovanosti občanov
rokovanie so spoluvlastníkom a prevádzkovateľom káblového systému
formulácia cieľov a možností ich realizácie
vypracovanie a realizácia projektu
odovzdanie do užívania
súkromné zdroje, európske fondy

2009-2013
súkromný investor
počet a prístupnosť nových služieb

Vypracovanie pravidiel identity a zásad udržateľnosti obce
formulovať pravidlá na zachovanie pôvodného charakteru a historického rázu
zástavby, tak ako to ukladá záväzná časť územného plánu regiónu
vypracovať zásady udržateľnosti obce
najdôležitejšie zásady zahrnúť aj do záväznej časti územného plánu
vlastné zdroje obce, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, prislušná komisia a zastupiteľstvo
nové regulatívy územného plánu
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27.Projekt
Úlohy
Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátor

Výstavba obchodno prevádzková jednotka

28.Projekt
Úlohy
Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Rozšírenie širokopásmového internetu

29.Projekt
Úlohy

Energetický audit budov obce
energetický audit budov obce
analýza výsledkov a návrh opatrení na zníženie energetickej spotreby
vlastné zdroje obce

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

30.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

súkromný investor COOP Jednota
240 mil.Sk
2008-2009
COOP Jednota
funkčné obchodné centrum

súkromný investor

2009-2010
súkromný investor
počet pripojení

2009-2013
obec
výsledky auditu

Podpora vybudovania cestného obchvatu
organizovať a koncentrovať aktivity všetkých dotknutých obcí
úzko spolupracovať s BSK a podporovať realizáciu tejto aktivity
z PHSR - BSK
vlastné zdroje obce

2009-2013
obec
zahájenie budovania obchvatu
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31.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

32.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

33.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

Výstavba nájomných bytov
spracovanie projektovej dokumentácie, jej prerokovanie a schválenie
územné a stavebné konanie
zabezpečenie financovania
výber realizátora
realizácia
vlastné zdroje obce, štátny rozpočet
20 mil.Sk
209-2013
obec
počet odovzdaných bytov

Výstavba zariadenia pre seniorov
spracovanie dokumentácie
zabezpečenie financovania a výber dodávateľa
realizácia
vlastné zdroje obce, zdroje BSK,štátny rozpočet, európske fondy
súkromné zdroje
2009-2013
obec, súkromný investor
počet miest pre seniorov

Obecný rekreačný park "Za hrádzou"
spracovanie projektovej dokumentácie
zabezpečenie financovania
výber dodávateľa
realizácia
vlastné zdroje, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy
súkromné zdroje
2009-2013
obec, projektový manažer ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
počet odovzdaných centier

34.Projekt
Úlohy

Podpora využitia regionálnej železnice
organizovať a koncentrovať aktivity všetkých dotknutých obcí
úzko spolupracovať s BSK a podporovať realizáciu tejto aktivity

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

vlastné zdroje obce

2009-2013
obec
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35.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termin realizácie
Zodpovednosť
Indikátory
36.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátory
37.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termin realizácie
Zodpovednosť
Indikátory

38.Projekt
Úlohy

Zdroje
financovania
Náklady
Termín realizácie
Zodpovednosť
Indikátor

Vypracovanie programu rozvoja cestovného ruchu v obci
a mikroregióne Pridunajsko
formulácia zadania
výber spracovateľa
vypracovanie programu rozvoja cestovného ruchu pre obec
verejná diskusia a schválenie
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy

2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
všetky obce mikroregiónu
program rozvoja cestovného ruchu obce a mikroregiónu
Projekt ľahkej priemyselnej zóny
vypracovanie koncepcie
zabezpečenie záujemcov pre využitie a financovania
projektová dokumentácia
výber dodávateľa
realizácia
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy
súkromné zdroje
2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
počet podnikateľov v zóne
Projekt agroparku
vypracovanie koncepcie
zabezpečenie záujemcov pre využitie a financovania
projektová dokumentácia
výber dodávateľa
realizácia
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy
súkromné zdroje
2009-2013
obec, projektový manažér ,odborne príslušná komisia a zastupiteľstvo
schválený projekt

Vybudovanie zberového dvora
spracovanie projektovej dokumentácie
zabezpečenie financovania
výber dodávateľa
realizácia
vlastné zdroje obce, zdroje BSK, štátny rozpočet, európske fondy
súkromný investor
2009-2013
obec, súkromný investor
odovzdaný zberný dvor
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VII. INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude zabezpečovať koordinačný tím,
schválený zastupiteľstvom. Koordinačný tím bude spolupracovať s odborne príslušnými
komisiami zastupiteľstva a pravidelne predkladať informácie o plnení a návrhy na zmeny
a aktualizáciu zastupiteľstvu. Plnenie akčného plánu a jeho aktualizáciu bude schvaľovať raz
ročne zastupiteľstvo. Finančné prostriedky na realizáciu aktivít budú zabezpečené
z vlastných prostriedkov obce, zo súkromných zdrojov, z regionálnych a štátnych zdrojov a z
pre obec prístupných Európskych zdrojov. Samospráva obce vytvorí podmienky na
maximálne využitie možností štrukturálnych a komunitných programov EU hlavne do roku
2013. Možnosti jednotlivých operačných programov Národného strategického referenčného
rámca, platného do roku 2013, využiteľné v Bratislavskom samosprávnom kraji sú uvedené
v dokumentoch jednotlivých operačných programoch.

Možnosti čerpania fondov EU v programovacom období 2007 – 2013 pre obec
Dunajská Lužná
1. Operačný program Bratislavský samosprávny kraj
1.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne
sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Na realizáciu prioritnej osi 1 sú určené dve opatrenia:
• 1.1 Regenerácia sídiel
• 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Prioritná os 1 je určená pre prijímateľov z verejného sektora.

1.1.2 Skupina aktivít
Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel predstavujú projekty
zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a
podporujúce nasledujúce aktivity:
• úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk
• úprava prvkov verejnej zelene
• rekonštrukcia verejných osvetlení
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1.1.3 Skupina aktivít
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom
rozvoja cestovného ruchu vrátane územia NATURA 2000 je skupina aktivít zameraná na
vytvorenie podmienok na využitie prírodných lokalít a sídiel pre zodpovedajúce formy
cestovného ruchu prostredníctvom projektov:
• budovania a obnovy turistických trás
• budovania a rekonštrukcie náučných chodníkov
• budovania a obnovy cyklistických trás vrátane cyklistických trás v sídlach s podmienkou ich
napojenia na existujúce cyklistické trasy mimo sídiel

Oprávnené výdavky

1.1.2 Skupina aktivít
Samostatné dopytovo orientované projekty
Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je stanovená vo výške
500.000,- Sk.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.

1.1.3 Skupina aktivít
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu
Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená
Oprávnené výdavky – financované typy aktivít

1.1.2 Skupina aktivít
Samostatne dopytovo orientované projekty
1. úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov
obcí a miest s multifunkčným využitím (chodníkov, námestí, spevnených plôch, zastávok,
parkový mobiliár, fontány),
2. obnova verejnej zelene (terénne a sadové úpravy, výsadba zelene),
(Pre účely OPBK sa pod verejnou zeleňou rozumie súbor všetkých živých a neživých prvkov
na ucelenom verejnom priestranstve v intraviláne obce/mesta, kde jej užívanie nie je
obmedzené časom ani druhom návštevníkov. Za verejnú zeleň sa pre účely OPBK považujú
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parky a parčíky, menšie parkovo upravené plochy, sídlisková zeleň, zeleň ulíc, sprievodná
zeleň vodných plôch a vodných tokov, bodová zeleň – solitéry, rekreačná zeleň (lesopark).
3. budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím –
podpora len certifikovaných výrobkov mobiliár (napr. lavičky, odpadkové koše, zábrany a
pod.), vybavenie ihriska (napr. bránky, stojany na koše (vrátane košov), stĺpiky, ochranné
siete, a pod.), terénne a sadové úpravy vrátane vybudovania prepojenia na existujúce
komunikácie za účelom sprístupnenia ihrísk širokej verejnosti, pričom tieto prepojenia musia
spĺňať podmienky bezbariérovosti). Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s
multifunkčným využitím nie je možná vo vyhradených areáloch.
(Pre účely OPBK sa:
• pod ihriskom s multifunkčným využitím rozumie ihrisko, ktorého účelom je vytvoriť
podmienky na zmysluplné a aktívne využitie voľného času pre všetky vekové kategórie. Ide
o upravenú plochu určenú na vykonávanie viacerých rekreačno - voľno časových športových
aktivít počas celého roka, bez určenia rozmerov s vybavením na voľno časové športové
aktivity.
• pod vyhradeným areálom rozumie areál, ktorého užívanie je obmedzené časovo alebo
druhom návštevníkov. Za vyhradený areál sa pre účely OPBK považuje najmä školský areál,
areál zdravotníckeho zariadenia, areál kúpaliska, areál telovýchovného a rekreačného
zariadenia a cintorín.)
4. rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít podľa
bodov 1. až 3. ,

5. rekonštrukcia verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti na území
podľa bodov 1. až 4.,
6. výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 %
schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:
• výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého
rozpočtu, maximálne však do výšky 500.000,- Sk vrátane DPH a
• výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne
však do výšky 15.000,- Sk vrátane DPH.

Minimálny rozsah operácií v rámci jedného samostatne dopytovo orientovaného
projektu zahŕňa aspoň tri z uvedených operácií 1. až 5.

93

1.1.3 Skupina aktivít
Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja
cestovného ruchu

1. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás (vrátane budovania oddychových plôch a
ich príslušenstva – mobiliár a budovanie osvetlenia za účelom zvýšenia bezpečnosti mimo
sídiel; orientačný a náučný systém),
2. budovanie a rekonštrukcia cyklistických trás v sídlach s podmienkou napojenia na
existujúce cyklistické trasy mimo sídiel (vrátane orientačného systému súvisiaceho s
cyklotrasou)

3. budovanie a obnova turistických trás (vrátane budovania oddychových plôch a ich
príslušenstva – mobiliár; orientačný a náučný systém),
4. budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov (vrátane budovania oddychových
plôch a ich príslušenstva – mobiliár; orientačný a náučný systém),
5. výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 %
schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:
• výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane položkovitého
rozpočtu, maximálne však do výšky 500.000,- Sk vrátane DPH a
• výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne
však do výšky 15.000,- Sk vrátane DPH.

1.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika
Cieľom prioritnej osi je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory
inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

Na realizáciu prioritnej osi 2 sú určené dve opatrenia:
• 2.1 Inovácie a technologické transfery
• 2.2 Informatizácia spoločnosti
Prioritná os 2 je určená pre prijímateľov z verejnej správy aj súkromného sektora (mikro, malí
a strední podnikatelia).
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1.2.1 Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
Cieľom opatrenia je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť
zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť
MSP a vysoký rast ich produktivity.

1.2.2 Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti
Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v
oblasti informačnokomunikačných technológií.

Aktivity 2.2.1
Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni
Predstavuje aktivity zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného „back office“
samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon
kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom
integrovanej architektúry informačného systému verejnej správy (ISVS), zavádzanie
efektívnych elektronických služieb samosprávy v súlade s elektronizáciou štátnej
správy na centrálnej úrovni (napr. elektronická prihláška na stredné školy, elektronická
žiadosť o sociálne služby, elektronické žiadosti a rozhodnutia, bývanie, pobyt, doprava,
kultúra, podnikanie, pozemok, samospráva, sociálne služby, stavba, vzdelávanie, zvieratá,
životné prostredie) a budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú
občanom na jednom mieste sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby tak,
aby sa výrazne znížila potreba občanov cestovať pri vybavovaní služieb verejnej správy.

Aktivity 2.2.2
Podpora dostupnosti širokopásmového internetu
Ide o projekty zamerané na rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí,
konkrétne o projekty budovania a rozvoja metalických, optických a bezdrôtových
prístupových širokopásmových sietí, rozvoja metropolitných sietí a podporu MSP k prístupu k
širokopásmovému internetu. Prístup a rozvoj širokopásmových sietí bude podporovaný v
oblastiach, ktoré sú neatraktívne pre komerčných prevádzkovateľov.

95

Aktivity 2.2.3
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP
Tvorba a zlepšovanie dostupnosti MSP k informačno-komunikačným technológiám,
zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický obchod, vytváranie sietí, ...) a ich využívanie.
Ide o podporu projektov zameraných na budovanie lokálnych vnútropodnikových sietí (LAN)
v rámci MSP, obstaranie nevyhnutných zariadení HW a SW pre vybudovanie lokálnych sietí
a vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, vytváranie a udržiavanie
elektronických služieb a aplikácií (napr. elektronický obchod), tvorbu a udržiavanie webových
stránok, budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov a pod.

2. Operačný program Vzdelávanie
1.4 Prioritná os č. 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť pre Bratislavský kraj“
Hlavný cieľ prioritnej osi 4 je „zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom
na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom
zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja“.
Napĺňanie hlavného cieľa sa realizuje v rámci opatrení:
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

1.4.1 Opatrenie č. 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre BSK
Cieľom opatrenia 4.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s
využitím
inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho
vzdelávania“.
Špecifické ciele:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce
vo vedomostnej spoločnosti
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie
a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
3. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení
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Oprávnené aktivity

4.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
(špecifický cieľ 1)

4.1.2 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov (špecifický cieľ 2)
4.1.3 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl
a školských zariadení (špecifický cieľ 3)
3. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie
kapacít v BSK

Cieľ prioritnej osi Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v BSK bol nadefinovaný
nasledovne: „Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK“

Prioritná os je zameraná na tvorbu nových pracovných miest s osobitným zreteľom na
vzdelanostnú spoločnosť, na podporu sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného
a rodinného života, budovanie kapacít a technickú pomoc. V rámci prioritnej osi budú
podporované všetky ľudské zdroje nachádzajúce sa na trhu práce, ako aj podniky ktoré
poskytujú pracovné miesta pracovnej sile.

V rámci prioritnej osi 3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom
samosprávnom kraji sa budú implementovať nasledovné opatrenia:

1. Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na
vzdelanostnú spoločnosť
2. Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života
v BSK
3. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
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Prílohy PHSR:
1. Priority koncepčných dokumentov
2. Analýza územného plánu, jeho dvoch zmien a doplnkov
3. Analýza projektov a štúdií vypracovaných v obci
4. Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu

.
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