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Príhovor starostu 

Vážení obyvatelia a návštevníci mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, dovoľu-

jeme si Vám predstaviť Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2027.  

Predkladaný dokument PHRSR mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 

- 2027 je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho roz-

voja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a progra-

mové dokumenty na vyššej regionálnej, národnej a najvyššej nadregionálnej úrovni. 

Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvo-

jové opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa mestská časť Bratislava-Devínska Nová 

Ves zaväzuje k ich plneniu. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves je spracovaný na obdobie rokov 2021 - 2027. Na jeho 

vypracovaní sa podieľalo viacero externých a interných spolupracovníkov, poslanci miest-

neho zastupiteľstva, zamestnanci miestneho úradu a v neposlednom rade samotní obča-

nia a organizácie pôsobiace v mestskej časti. 

Týmto by som rád vyjadril svoje presvedčenie, že napredovanie mestskej časti v súlade 

s týmto strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, 

ktoré pomôžu naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves žijeme, a ktorí sa aktívne zaujímame o dianie. Zároveň pevne verím, že my, oby-

vatelia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, budeme aktívni počas celého progra-

mového obdobia a budeme sa podieľať na tom, aby bol PHRSR otvorený a živý dokument, 

schopný reagovať na nové, aktuálne podnety. 

Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto neľahkej a časovo náročnej 

tvorbe programu aktívne participovali a prispeli tým k formovaniu budúcnosti našej mest-

skej časti.  

 

 

 

 

 

 

 

Dárius Krajčír 
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Úvod 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) je strednodobý 

dokument, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, viacerých obcí, 

mestskej časti, či vyššieho územného celku. PHRSR mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na roky 2021 až 2027 s dlhodobým výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť 

smerovanie tejto mestskej časti (ďalej  aj „MČ“) k vyváženému rastu a jej snahu o dosiah-

nutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien. Bolo teda nemalou snahou, aby pred-

stavitelia samosprávy MČ zakomponovali do dokumentu najvýraznejšie potreby a riešenia 

problémov každodenného života obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne 

časti v závislosti od daného kontextu: 

analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného prostredia, A. II 

– Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie súčasného stavu územia; 

strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja MČ; 

v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich mera-

teľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené ciele; 

v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity potrebné na 

realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych úloh a postupov), 

ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí 

akčný plán s výhľadom na dva roky; 

finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný plán PHRSR a E. II 

– Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje financovania daných opat-

rení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

V závere dokumentu sú uvedené výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, ako aj jeho pripomienkovania verejnos-

ťou, dátum jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom a spôsob následného informovania 

verejnosti o jeho schválení. 

V prvej fáze tvorby sa uskutočnili prípravné práce a zber dát, ktoré boli následne využité 

v jednotlivých analýzach. Tiež bolo ex-post zhodnotené predchádzajúce PHRSR na obdo-

bie rokov 2014 - 2020. Vychádzajúc z výsledkov analýz bola ďalej definovaná vízia, straté-

gia a hlavné ciele a priority rozvoja MČ. Na dosiahnutie vytýčených cieľov boli určené 

konkrétne opatrenia a aktivity a potom aj ich inštitucionálne, organizačné a finančné za-

bezpečenie. Na záver bola zabezpečená finalizácia dokumentu a jeho predloženie orgá-

nom miestnej samosprávy na prerokovanie, ako aj na verejné pripomienkovanie a schvá-

lenie miestnym zastupiteľstvom. 
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Vychádzajúc z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záuj-

mových skupín a ďalších subjektov v území dokument PHRSR formuluje svoju predstavu o 

budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov 

2021 až 2027 je tretím strategickým dokumentom tejto mestskej časti, nahrádza PHRSR na 

obdobie 2014 - 2020.  

Príprava tohto strategického dokumentu prebiehala v zmysle platného zákona 

č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja, ako aj v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, 

ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017. 

Pri spracovaní PHRSR boli tiež brané do úvahy platné relevantné koncepčné doku-

menty na všetkých hierarchických úrovniach, a to najmä Stratégia Európa 2020, Partner-

ská dohoda SR na roky 2014 – 2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 

2014 – 2020, ako aj PHRSR Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 a PHRSR 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2030. Rovnako sa vychádzalo aj z platného 

územného plánu hl. m. SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.  
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Územnoplánovacie dokumentácie, predošlý i aktuálne predkladaný PHRSR mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves predstavujú spolu s uvedenými dokumentmi na vyšších 

hierarchických úrovniach významnú bázu pre realizáciu jej trvalo udržateľného rozvoja.  

Mapa 1 Grafické znázornenie centrálnej 

mestskej zóny v rámci Územného plánu zóny 

Devínska Nová Ves. Zdroj: webová stránka 

MČ, 2021 

Uvádzame grafické znázornenie cen-

trálnej mestskej zóny v rámci Územ-

ného plánu zóny Devínska Nová Ves. 

V súlade s týmito dokumentmi sa 

otvárajú mestskej časti možnosti využí-

vať finančné zdroje z prostriedkov EÚ 

na základe nových chystaných pro-

gramov na obdobie rokov 2021 - 

2027. Toto nové programovacie ob-

dobie začínajúce sa v roku 2021 je 

pre Slovensko štvrtým programova-

cím obdobím v rámci EÚ predstavujú-

cim významnú príležitosť pre trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí Slovenska. 

Tvorba dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou Gemini Group s.r.o. vybranej na 

základe verejného obstarávania v spolupráci s pracovnými skupinami pozostávajúcimi 

z miestnych aktérov – odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Me-

novite sú títo odborníci uvedení v zozname v prílohe č. U6 tohto dokumentu.  
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A. I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

1. Základná charakteristika mestskej časti a jej stručný 

historický vývoj 

Devínska Nová Ves leží medzi 38 a 39 stupňom severnej šírky a 17 stupňom východnej 

dĺžky. Nachádza sa 15 km severozápadne od centra Bratislavy. Je súčasťou hlavného 

mesta, ale zároveň leží „za horami“, čo ju oddeľuje od hlavného mesta. Rozprestiera sa 

na okraji Záhorskej nížiny a na úpätí Devínskej Kobyly. Je obklopená prírodnými krásami a 

nájdeme tu množstvo kultúrnych pamiatok. 

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska a členenia na regióny NUTS patrí 

mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves na úrovni NUTS 4 do okresu Bratislava IV spolu 

s mestskými časťami Devín, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica a na 

úrovni NUTS 3 do Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je samostatnou jednotkou aj 

na úrovni NUTS 2. 

Stred mestskej časti leží v nadmorskej výške 172 m n. m. a jej rozloha je 24,22 km2. V sú-

časnosti má mestská časť 17 117 obyvateľov (stav k 31.12. 2021), ktorých národnostné zlo-

ženie tvoria najmä obyvatelia slovenskej, maďarskej a českej národnosti. Hustota zaľudne-

nia je 706,73 obyv./km2. 

 

Typickými znakmi Devínskej 

Novej Vsi sú jedinečná príroda 

nivy Moravy a Devínskej Kobyly, 

vrch Pieskovec, poloha pohranič-

ného územia, uchované tradície 

z obdobia tzv. chorvátskej koloni-

zácie a v súčasnosti rozvinutý au-

tomobilový priemysel.      

        

 

 

Schéma 1 Základná charakteristika MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Zdroj: ŠÚ SR, 2021 

 

História 

Prvá písomná zmienka o existencii dediny tohto mena je z 10. októbra 1451. Je to listina 

vtedajšieho gubernátora Uhorského kráľovstva, ktorú napísal vo vtedajšej Novej Vsi a 
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ďakuje v nej mestu Bratislave a mešťanom, že ostali verní kráľovi a sľubuje im vojenskú 

ochranu pred útokmi českých bratríkov (Husiti).  

Nepretržité osídlenie chotára obce je doložené od mladšej doby kamennej, od 4. tisíc-

ročia pred n.l. Nálezy sú z dnešného sídliska Podhorské a pri železničnej stanici. Bohaté 

nálezy z celého obdobia doby bronzovej sú z lokalít medzi Devínskym Jazerom a bývalou 

tehelňou, z bývalého pieskoviska pre tehelňu i z pomerne hustej siete opevnených sídlisk – 

hradísk v celom chotári. Z tejto doby pochádza aj opevnené sídlisko na Skale obohnané 

drevohlinitým valom a kamenným oporným múrikom. Z doby železnej (7.-5. storočie n.l.) 

pochádzajú roľnícke sídliská pri Marcheggských mostoch, na Murniciach a Útočniciach. 

Aj Kelti majú doklady v chotári obce - Nové diely, Útočnice, Za Krpašom. Našli sa aj dve 

zlaté a jedna strieborná minca na Pieskovci. Z doby rímskej, kedy chotár Devínskej tvoril 

hranicu medzi ríšou a barbarikom, je doložených množstvo nálezov. Azda najcennejší je 

nález jedinečných germánskych hrobov Na vyhliadke. V prvom storočí nášho letopočtu 

sú doložené sídliska na Murnici a DálnychJášovcoch. Aj Matej Bel vo svojich Notíciách uvá-

dza, že:... „Pod skalou vykopali ohromné množstvo rímskych mincí“ Doložená je aj doba 

sťahovania národov, no najvýznamnejšia pre Devínsku je doba slovanská.  

V rokoch 1926-33 prof. Eisner na popud J. Zavadila objavil na tú dobu obrovské pohre-

bisko v pieskovni tehelne - 883 hrobov dokumentujúcich celú spoločenskú škálu vtedaj-

šieho obyvateľstva. Nebola to jediná lokalita v chotári. Táto doba je dokumentovaná Na 

Skale, Na Pieskovci, na Kamenáčoch, sklárska pec v Bielom kameňolome. Tieto lokality 

boli osídlené aj v dobe veľkomoravskej i v dobe po príchode Maďarov. Aj najstaršie histo-

rické pramene hovoria o tomto teritóriu. Fuldské anály z r. 855 uvádzajú správu o boji vý-

chodofranského kráľa Ľudovíta s Rastislavom, o obliehaní jeho „nevýslovnej pevnosti zva-

nej Dowina. Roku 869 sa spomína, že Ľudovítov syn Karol vošiel do onej „Rastislavovej pev-

nosti“. Reč je o Devíne. Aj keď z 10.-12.stor. sú písomné pramene chudobné, archeológo-

via potvrdzujú neprerušenosť osídlenia. Po tatárskom plienení (1241) územie zasiahla silná 

nemecká kolonizácia. Roku 1271 sa v blízkom okolí pohybovali vojská českého kráľa Pře-

myslaOttakara II. Okolité dediny Stupava, Pajštún, Zohor a ďalšie sa spomínajú vo väzbe 

na výpočet majetkov šľachtica Rugeria z Tallesbrunu, majiteľa Devína.  

Osobitnou kapitolou v histórii Devínskej Novej Vsi je chorvátska kolonizácia z polovice 

16. storočia, ďalej poddanské reformy Márie Terézie. Obec ležala na dôležitej obchodnej 

ceste, preto tu bola od l6. stor. tridsiatková stanica. Počas vojenského ťaženia na Viedeň 

obec vypálili turecké vojská, čo sa opakovalo v r. l866 za prusko-rakúskej vojny. Charakte-

rom spôsobu života a kultúry sa zaraďuje medzi obce bratislavského Záhoria. V roku l848 

železnica spojila obec s Viedňou a Bratislavou. Druhá polovica 19. storočia znamená ná-

stup priemyslu, štrajky robotníkov, politickú angažovanosť miestnych občanov. R. l89l za-

čala pracovať parná tehelňa na výrobu tehál a krytiny, otvorili tu aj kameňolom. Oboje 

malo vplyv na výstavbu tejto časti Záhoria. Po I. svetovej vojne je to kultúrny rozvoj obce, 

po druhej kolektivizácia a jej výsledky. Počas 2. Svetovej vojny bola časť obce zbombar-

dovaná. Obec bola pričlenená k mestu Bratislava r. l972.V Devínskej Novej Vsi sú unikátne 
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prírodné pozoruhodnosti ako Pieskovec (zvaný Sandberg), alúvium rieky Morava, flóra a 

fauna na západnom úbočí Devínskej Kobyly. Sú tu aj pamiatky po priemysle, železnici a jej 

stavbe, regulácii Moravy, ťažbe piesku, ovocinárstve a šľachtiteľstve.  

Dokumenty k uvedeným skutočnostiam sú uložené v Prírodovednom múzeu vo Viedni, 

v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v Martine, v archívoch, na miestnej fare i v 

kronike a matrikách na miestnom úrade. (Klačka, 2006) 

Historické dominanty a významné lokálne výrazotvorné prvky:  

- rímsko - katolícky kostol Ducha Svätého, 16. stor.  

- pozostatky Slovanských hradísk – Na pieskach, Lom 

- Mýtnica, Istrijská ul. č. 49, 18. stor. (historická dominanta ulice )  

- vila Košťálka, Novoveská 17, prelom 19. a 20. storočia  

- Trojičný stĺp, nárožie Istrijskej ulice a Na vyhliadke, 1910  

- Mariánsky stĺp, Nám. 6. apríla, 18. storočie 

Erb, zástava a pečať MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

K symbolom MČ Bratislava – Devínska Nová Ves patria erb, zástava a pečať. 

Erb: 

 

 

 

Obrázok 1 Erb MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: MČ Bratislava – Devínska 

Nová Ves 

 

Erb Devínskej Novej Vsi tvorí v červenom neskorogotickom štíte biela (strieborná) holu-

bica, hľadiaca vpravo a držiaca biely (strieborný) kríž. Vnútorné kontúry sú čierne. 

Zástava: 

 

 

Obrázok 2 zástava MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 

Zástava Devínskej Novej Vsi je štvrtená bielo-červenej farby. Jej rozmery sú v pomere 2 

:3, ukončená je dvojitým zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky. 

Pečať: 

Pečať Devínskej Novej Vsi tvorí erb mestskej časti s kruhopisom Devínska Nová Ves. Pe-

čiatky s erbom mestskej časti sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo je 
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označenie orgánu (inštitúcie). Pečatidlo pečate Devínskej Novej Vsi uchováva starosta 

mestskej časti. 

2.  Obyvateľstvo 

Medzi základné ukazovatele vývoja územia patria práve tie o vý-

voji a stave obyvateľstva. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry 

populácie je odrazom pôsobenia vonkajších aj vnútorných podmie-

nok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do bu-

dúcnosti a preto jej treba venovať adekvátnu pozornosť.  

 

Vývoj počtu obyvateľov 

Ukazovateľ vývoj počtu obyvateľov sa v priebehu rokov formuje v dôsledku priro-

dzeného i mechanického pohybu obyvateľstva. V období rokov 2012 až 2021 je možné 

pozorovať celkový nárast počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

Od roku 2016  do roku 2019 môžeme vidieť kontinuálny pokles počtu obyvateľov, v roku 

2020 môžeme sledovať mierny nárast počtu obyvateľov a v roku 2021 výraznejší nárast.  

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rokoch 2012 - 2021, Zdroj: 

Štatistický úrad SR, 2022 

2.1 Pohyb obyvateľstva 

Prirodzený pohyb obyvateľstva 

Ukazovateľ prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných po-

pulačných procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). Prirodzený po-

hyb vyjadruje rozdiel počtu živonarodených a zomretých.  
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Počas rokov 2012 - 2021 má hodnota tohto ukazovateľa v celom sledovanom období 

kladné hodnoty, ktoré sú v posledných troch rokoch nižšie ako v predošlých, napriek tomu 

počet živonarodených detí je prevyšujúci nad počtom zomretých. Tento vývoj je dobrým 

znakom pre samosprávu, a z toho dôvodu je obzvlášť užitočné a potrebné všestranne 

podporovať mladé rodiny, zabezpečiť a ďalej rozvíjať uspokojujúce kvalitatívne a kapa-

citné vybavenie materských a základných škôl a tým podporovať nárast prirodzeného prí-

rastku.  

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Živonarodení 195 198 194 240 226 198 219 183 190 182 

Zomretí 97 103 77 100 115 99 98 111 114 127 

Prirodzený pohyb 98 95 117 140 111 99 121 72 76 55 

Tabuľka 1 Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v ro-

koch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

Graf 2 Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rokoch 

2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Mechanický pohyb obyvateľstva 

 Okrem prirodzeného pohybu má významný vplyv na vývoj počtu obyvateľov aj me-

chanický pohyb obyvateľstva. Mechanickým pohybom rozumieme migráciu (imigráciu a 

emigráciu, resp. prisťahovanie a vysťahovanie), ktorú možno interpretovať aj ako indikátor 

celkovej atraktivity prostredia. Rozhodovanie obyvateľov, či vo svojej súčasnej lokalite zo-

stanú, sa deje na základe mnohých faktorov: dostupných pracovných príležitostí, cenovej 

relácie nehnuteľností, kvality životného prostredia, dostupnosti sociálnych služieb, možností 

trávenia voľného času, kvality dopravnej infraštruktúry a podobne. V prípade, že viac ľudí 
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potrebami občanov a  možnosťami lokality. V tejto súvislosti je dokument PHRSR zdrojom 

cenných informácií, ktoré môže mestská časť využiť vo svoj prospech.   

V období rokov 2014 - 2021 je vývoj migračného pohybu v záporných hodnotách, čo 

znamená, že počet odsťahovaných prevyšuje počet prisťahovaných. Emigrácia dosiahla 

najvyššie hodnoty v rokoch 2016,2017, 2018 a 2019 ( v týchto rokoch počet vysťahovaných 

prevyšoval 500 osôb/ rok, pozitívnym znakom je to, že v posledných dvoch sledovaných 

rokoch – 2020 a 2021 – sa emigrácia znížila a počet ľudí, ktorí sa z MČ odsťahovali bol na 

úrovni menej ako 500 osôb/ rok.  

Táto emigrácia z mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves môže byť z veľkej časti 

vnímaná ako dôsledok migrácie za prácou a atraktívnym prostredím. Naopak, aj imigrá-

cia do mestskej časti Bratislava – Devínska nová Ves je spôsobená migráciou za prácou 

(nachádza sa tu najväčší zamestnávateľ SR – Volkswagen Slovakia, a.s.), avšak ľudia pri-

chádzajúci za prácou častokrát do práce len dochádzajú a do MČ sa nesťahujú. Úlohou 

samosprávy je využiť rozvojový potenciál samosprávy budovaním vhodnej občianskej 

a technickej infraštruktúry, ako aj podporou rozvoja služieb pre obyvateľov.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prisťahovaní 440 379 463 430 385 332 371 403 437 401 

Vysťahovaní 424 362 487 484 547 500 593 543 467 492 

Migračné saldo 16 17 -24 -54 -162 -168 -222 -140 -30 -91 

Tabuľka 2 Vývoj mechanického pohybu obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v ro-

koch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

Graf 3 Vývoj mechanického pohybu obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v ro-

koch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 
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Celkový pohyb obyvateľstva 

Ukazovateľ celkový pohyb obyvateľstva je výsledkom súčtu prirodzeného prírastku/ 

úbytku a migračného prírastku/ úbytku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že migračný úbytok 

v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bol počas celého sledované územia výraz-

ným faktorom pri vývoji celkového pohybu obyvateľstva. Napriek tomu, že migračný po-

hyb bol s výnimkou rokov 2012 a 2013 v záporných hodnotách, prirodzený pohyb dosaho-

val v každom zo sledovaných rokoch kladné hodnoty. Celkový pohyb obyvateľstva, ktorý 

je súčtom predošlých dvoch ukazovateľov dosahoval striedavo pozitívne hodnoty (v ro-

koch 2012 – 2015 a v roku 2020) a negatívne hodnoty (v rokoch 2016 – 2019 a v roku 2021). 

 

Graf 4 Vývoj mechanického pohybu obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v ro-

koch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

Sobáše a rozvody ako dôležitá súčasť demografického vývoja priamo aj nepriamo sú-

visia s pôrodnosťou a teda aj s celkovým vývojom počtu obyvateľstva v mestskej časti. Po-

čas sledovaného obdobia počet sobášov v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

prevyšoval počet rozvodov. V období rokov 2012 – 2021 bolo v mestskej časti uzatvore-

ných v priemere 110,6 manželstiev ročne. 

Priemerne sa v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves rozvedie 39,8 manželstiev za rok (10-

ročný priemer). Sobášnosť a rozvodovosť mestskej časti zachytáva nasledujúci graf. Hrubá 
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dované obdobie – v našom prípade 1 rok. Hrubá miera rozvodovosti vyjadruje počet roz-

vodov na 1000 obyvateľov priemerného stavu. Aktuálna hodnota hrubej miery sobášnosti 

je 5,49 a hodnota hrubej miery rozvodovosti 1,40.  
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Graf 5 Vývoj počtu sobášov a počtu rozvodov obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves v rokoch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

2.2 Štruktúra obyvateľstva 

Pre dôkladnú demografickú analýzu je potrebné poznať aj demografické ukazovatele, 

ktoré patria do takzvanej demografickej statiky. Síce táto kategória evokuje strnulý stav, 

sú ukazovatele štruktúry obyvateľstva výsledkom predchádzajúceho populačného vý-

voja, t. j. súčasnú štruktúru obyvateľstva ovplyvnil populačný vývoj za posledných 60 až 

100 rokov prostredníctvom prirodzeného a migračného pohybu.  

Pohlavná a veková štruktúra 

Poznanie vekovej štruktúry obyvateľstva môže byť užitočné predovšetkým z hľadiska po-

znania sociálnych potrieb občanov. Napríklad neustále sa zväčšujúca skupina starších ob-

čanov môže indikovať potrebu budovania zdravotných stredísk, klubov či sociálnych za-

riadení pre seniorov. Naopak, zväčšujúca sa skupina mladých ľudí pravdepodobne vyvolá 

potrebu budovania detských ihrísk, centier voľného času, materských škôl, základných škôl 

a podobne.  
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Graf 6 Vývoj pohlavnej štruktúry obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rokoch 

2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

Z grafu je možné vidieť, že podiel žien počas celého sledovaného obdobia prevyšoval 

podiel mužov na celkovom počte obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

Takáto situácia je v podmienkach Slovenskej republiky bežná ( pomer žien/ mužov je 

v rámci SR 51,09 %/ 48,91 %). MČ Devínska Nová Ves sa tomuto trendu vymyká len malou 

odchýlkou, v roku 2021 v MČ Devínska Nová Ves žilo 50,87 % žien a 49,13 % mužov. 

Z celkového počtu obyvateľov, ktorí žili v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 

2021, bolo 15,66 % v predproduktívnom veku, 71,60 % v produktívnom veku a 12,74 % v po-

produktívnom veku. Uvedenú situáciu dokumentuje graf č. 5.  

V rámci Slovenskej republiky bol počas roka 2021 tento pomer nasledovný: 16,06 % 

v predproduktívnom veku, 66,55 % v produktívnom veku a 17,39 % v poproduktívnom 

veku.  

Z uvedeného teda vyplýva, že podiel obyvateľov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

v predproduktívnom veku je mierne nižší než je celoslovenský priemer. Naopak, podiel oby-

vateľov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves v produktívnom veku je výrazne vyšší než je 

celoslovenský priemer a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku je nižší než je celoslo-

venský priemer.  

Za uplynulých 10 rokov v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves podiel osôb v predproduk-

tívnom veku vzrástol (nárast o 2,41  percentuálnych bodov), podiel osôb v produktívnom 

veku klesal (pokles o 7,14 percentuálnych bodov) a podiel osôb v poproduktívnom veku 

rástol (nárast o 4,73 percentuálnych bodov). Najvýraznejšie zmeny môžeme sledovať 

v produktívnej zložke obyvateľstva. 

1
5
7
6
9

1
5
8
8
1

1
5
9
7
4

1
6
0
6
0

1
6
0
0
9

1
5
9
4
0

1
5
8
3
9

1
5
7
7
1

1
5
8
1
7

1
7
1
1
7

7
6
8
7

7
7
3
1

7
7
9
8

7
8
5
1

7
8
1
3

7
7
8
8

7
7
4
5

7
7
0
8

7
7
1
2

8
4
0
9

8
0
8
2

8
1
5
0

8
1
7
6

8
2
0
9

8
1
9
6

8
1
5
2

8
0
9
4

8
0
6
3

8
1
0
5

8
7
0
8

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Pohlavná štruktúra obyvateľov

Spolu Muži Ženy



 

18 

 

 

 

Tento vývoj (najmä vývoj podielu poproduktívnej zložky obyvateľstva) poukazuje na 

trend, ktorý je v rámci Slovenska veľmi častý, a to je starnutie obyvateľstva. V mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves je toto starnutie najmä na úkor produktívnej zložky obyvateľ-

stva.  

 

Graf 7 Vývoj podielu vekových zložiek obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v ro-

koch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

Graf 8 Vývoj priemerného veku obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rokoch 

2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Celkovo môžeme v posledných rokoch pozorovať zvyšujúci sa priemerný vek občanov 

mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Zatiaľ čo v roku 2012 bol priemerný vek 
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obyvateľov 37,57 rokov, v roku 2021 to už bolo 40,84 rokov. Ide o priemerný vek obyvate-

ľov, ktorý je mierne nižší než je celoslovenský priemer (celoslovenský priemer v roku 2021 

bol 41,39 rokov). 

 

Graf 9 Vývoj indexu starnutia obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rokoch 2012 

- 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Vekovú štruktúru obyvateľstva je možné vyjadriť indexom populačnej dynamiky (index 

starnutia), ktorý predstavuje pomer poproduktívnej a predproduktívnej zložky obyvateľ-

stva. Index populačnej dynamiky vyjadruje, koľko obyvateľov v poproduktívnom veku 

(65+) pripadá na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov).  

K 31.12. 2021 bol index starnutia 81,38, čo znamená, že na 100 obyvateľov vo vekovej 

skupine 0 - 14 rokov pripadá približne 81 osôb starších ako 65 rokov. Tento ukazovateľ má 

v súčasnosti rastúci trend a existuje predpoklad, že rovnaký trend bude pokračovať aj na-

ďalej, nakoľko podiel obyvateľov v poproduktívnej zložke rastie rýchlejším tempom než po-

diel obyvateľov v predproduktívnej zložke. 

Národnostná štruktúra 
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Graf 10 Národnostná štruktúra obyvateľstva (2021), Zdroj Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

Občania pri sčítaní mali možnosť uviesť aj ďalšiu národnosť. Túto možnosť využilo 771 

obyvateľov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, čo je 4,49 % z celkového počtu obyvateľov 

zapojených do sčítania. Cieľom zisťovania ďalšej národnosti bolo dostať detailnejšie infor-

mácie o identite obyvateľstva a prispôsobiť tomu nástroje na etablovanie týchto ľudí do 

spoločenského života. 

Z obyvateľov, ktorí využili možnosť hlásiť sa k ďalšej národnosti sa viac než 18 % obyva-

teľov prihlásilo k chorvátskej národnosti, viac než 17 % k slovenskej národnosti a viac než 

15 % k českej národnosti. K maďarskej národnosti sa prihlásilo 6,5 % obyvateľov a k nemec-

kej 5,7 % obyvateľov mestskej časti. Ostatné národnosti neboli zastúpené významne (me-

nej než 5 %). 
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Graf 11 Religiózna štruktúra obyvateľstva (2021), Zdroj Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

Vzdelanostná štruktúra 

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľstva je kľúčovým ukazovateľom kultúrnej a vzdelanost-

nej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z hlavných činiteľov ovplyvňujúcich životnú 

úroveň a významnou mierou ovplyvňuje budúci rozvoj nielen ma lokálnej úrovni, ale aj 

celkový rozvoj národného hospodárstva. 
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Graf 12 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva (2021), Zdroj Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 

Ekonomická aktivita predstavuje ďalší z faktorov, ktoré výrazne vplývajú na potreby ob-

čanov. Rovnako ako pri predchádzajúcich štruktúrach obyvateľstva (národnostná, reli-

giózna a vzdelanostná štruktúra) sme vychádzali z dát získaných v Sčítaní obyvateľov, do-

mov a bytov, ktoré sa konalo v roku 2021. 

V grafe uvedenom vyššie sme konštatovali, že podiel vekových skupín obyvateľstva sa 

mení v prospech skupiny v poproduktívnom veku.  

Z toho vyplýva aj stúpajúci index ekonomického zaťaženia. Index ekonomického zaťa-

ženia vyjadruje počet osôb v predproduktívnom a poproduktívnom veku k osobám v pro-

duktívnom veku.  
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Graf 13 Vývoj indexu ekonomického zaťaženia obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves v rokoch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

 

Podľa grafu je vidieť vývoj ekonomického zaťaženia za posledných 10 rokov. Ekono-

mické zaťaženie produktívnej populácie mestskej časti bolo počas sledovaného obdobia 

najnižšie v roku 2002 keď bol index na úrovni 27,00 %, následne hodnota tohto indexu kaž-

doročne rástla, v poslednom sledovanom roku dosahuje až 40,01%.  

Vývoj ekonomického zaťaženia je ovplyvnený stúpajúcim počtom ľudí v poproduktív-

nom veku, ale taktiež aj stúpaním skupiny obyvateľstva v predproduktívnom veku.  

Index ekonomického zaťaženia je úzko spojený aj s indexom starnutia. Index starnutia 

bol vyjadrený v podkapitole Pohlavná a veková štruktúra. 

Napriek tomu, že v posledných 5 rokoch je zaznamenaný nárast predproduktívnej 

zložky obyvateľstva, tento nárast nie je dostatočný a stále prevláda vyšší nárast obyvate-

ľov v poproduktívnom veku, čo vedie k starnutiu obyvateľstva. Tento trend je ale možné 

pozorovať na väčšine územia Slovenskej republiky.  

Vzhľadom na vyššie uvedené štatistiky by sa mala samospráva zamerať na zlepšenie 

infraštruktúry pre seniorov a skvalitnenie komunitných a sociálnych služieb. 

Ekonomická aktivita predstavuje ďalší z faktorov, ktoré výrazne vplývajú na potreby ob-

čanov. Podľa posledných dostupných údajov o ekonomickej aktivite, ktoré pochádzajú 

zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 žilo v mestskej časti Bratislava – Devín-

ska Nová Ves 48,9 % pracujúcich občanov (okrem pracujúcich dôchodcov). Nezamest-

naných bolo 2,8 % občanov, strednú alebo vysokú školu navštevovalo 4,6 % z celkového 

počtu občanov. Dôchodcovia sa na obyvateľstve mestskej časti podieľali 12,2 percen-

tami, deti do začatia školskej dochádzky 7,5 percentami. Podrobnejší prehľad štruktúry 

obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity dokumentuje nasledujúci graf. 
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Graf 14 Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity (2021), Zdroj Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 2021 

Nasledujúci graf zobrazuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ktoré sa zúčastnilo na sčí-

taní podľa odvetvia ekonomickej činnosti, v ktorej pôsobí. Najviac obyvateľov mestskej 

časti Bratislava – Devínska Nová Ves v čase sčítania pracovalo v oblasti priemyselnej vý-

roby (12,59 %), v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu pracovalo približne 12 % obyva-

teľov. Početne bolo zastúpené aj odvetvie odborných, vedeckých a technických činností, 

v ktorom pracovalo 9,13 % obyvateľov a odvetvie IKT, kde pracovalo 7,47 % obyvateľov 

zapojených do sčítania. Podrobnejší prehľad štruktúry obyvateľstva podľa odvetvia eko-

nomickej činnosti dokumentuje nasledujúci graf. 
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Graf 15 Štruktúra obyvateľstva podľa odvetvia ekonomickej činnosti, v ktorej pôsobia (2021), Zdroj Sčí-

tanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť má výrazný vplyv na rozvoj každej lokality, predovšetkým prostredníc-

tvom kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a celkovej atraktivity prostredia na druhej 

strane. Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Bratislava IV, kam patrí aj mest-

ská časť Bratislava – Devínska Nová Ves kopíroval vývoj na celoslovenskej úrovni. V čase 

poklesu celkovej nezamestnanosti klesala aj úroveň nezamestnanosti v okrese Bratislava 

IV a naopak, v čase rastu celkovej nezamestnanosti rástla miera nezamestnanosti aj 

v okrese Bratislava IV. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Bratislava IV sa dlho-

dobo pohybuje pod úrovňou priemernej evidovanej nezamestnanosti v rámci SR. 

Vývoj nezamestnanosti prezentuje graf uvedený nižšie. 

 

Poľnohospodárstvo, 

lesníctvo a rybolov

0,35%

Ťažba a 

dobývanie

0,09%

Priemyselná 

výroba

12,59%

Dodávka elektriny, 

plynu

0,88%

Dodávka vody

0,51%

Stavebníctvo

2,65%

Veľkoobchod a 

maloobchod

12,24%

Doprava a 

skladovanie

4,90%

Ubytovacie a 

stravovacie služby

2,32%IKT

7,47%

Finančné a 

poisťovacie 

činnosti

4,16%

Činnosti v oblasti 

nehnuteľností

2,27%

Odborné, 

vedecké a 

technické činnosti

9,13%

Administratívne  

služby

4,98%

Verejná správa a 

obrana

7,20%

Vzdelávanie

6,88%

Zdravotníctvo a 

soc. Pomoc

5,14%

Umenie, zábava a 

rekreácia

2,20%

Ostatné činnosti

1,69%

Činnosti 

domácností ako 

zamestnávateľov

0,02%

nezistené

12,21%



 

26 

 

 

 

Graf 16 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v rokoch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

3. Domový a bytový fond 

V roku 2021, kedy sa uskutočnilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, z ktorého vychá-

dzame bolo v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 2036 domov a 7677 bytov. 

Existencia príležitostí na bývanie má výrazný vplyv na atraktivitu lokality, keďže ide 

o jednu zo základných potrieb obyvateľov. Dostupnosť bývania, resp. priaznivé pod-

mienky pre rozvoj bývania v lokalite ovplyvňujú aj jej budúce smerovanie.  

Prevažnú väčšinu z domov a bytov tvorili domy, ktoré boli v čase zisťovania obývané 

ich vlastníkmi. Ostatné formy vlastníctva sú uvedené v tabuľke nižšie. 
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Nezistený 35 

Fyzická osoba 1 489 

Štát 1 

Obec 1 

Iná právnická osoba 7 

Cirkev 1 

Zahraničný vlastník 24 

Kombinácia vlastníkov 454 

Bytové družstvo 0 

Obchodná spoločnosť 24 

14,44
13,5

12,29

10,63

8,76

5,94
5,04 4,92

7,57
6,76

4,66
5,71 5,49 5,14 4,69

3,12 2,62 2,97

4,54 4,45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)

Slovenská republika Okres BA IV



 

27 

 

 

Spolu 2 036 

Tabuľka 3 Domy podľa formy vlastníctva, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2021 

 

Forma vlastníctva  bytov Počet bytov 

Byt obývaný vlastníkom 35 

Byt vo vlastnom rodinnom dome 701 

Obecný byt 1 

Služobný byt 6 

Družstevný byt 0 

Byt v nájme 0 

Iná forma 25 

Nezistený 4 

Spolu 7 677 

Tabuľka 4 Byty podľa formy vlastníctva, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2021 

Z hľadiska obdobia výstavby domov v MČ bolo najviac domov postavených v období 

1981 – 2000 a ďalej po roku 2001. V minulosti bola v mestskej časti realizovaná masívna 

výstavba a tento trend pokračuje dodnes, keďže ide o lokalitu s výhodnou polohou a po 

bývaní v mestskej časti je vysoký dopyt. Tento proces výstavby má však za následok po-

trebu pokrytia ďalších potrieb, napr. dobudovanie dopravnej infraštruktúry, technickej in-

fraštruktúry, inštitúcii zabezpečujúcich vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, sociálne služby 

a podobne. 

Obdobie výstavby domov Počet 

pred r.1919 64 

1919 - 1945 203 

1946 - 1960 197 

1961 - 1980 371 

1981 - 2000 415 

2001 - 2010 378 

2011 - 2015 105 

2016 a neskôr 96 
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Nezistené 207 

Spolu 2 036 

Tabuľka 5 Domy podľa obdobia výstavby, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2021 

Z pohľadu veľkosti bytov v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves výrazne preva-

žujú byty s 3 obytnými  miestnosťami. Prehľad veľkosti bytov v mestskej časti detailnejšie 

mapuje nasledujúca tabuľka. 

Počet miestností bytov Počet 

1 obytná miestnosť 1 144 

2 obytné miestnosti 1 168 

3 obytné miestnosti 3 238 

4 obytné miestnosti 1 222 

5 obytných miestností 473 

6 obytných miestností 155 

7 obytných miestností 31 

8 obytných miestností 15 

9 a viac obytných miestností 32 

Nezistený 199 

Spolu 7 677 

Tabuľka 6 Byty podľa počtu obytných miestností, zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 2021 

4. Občianska vybavenosť 

4.1  Vzdelávanie 

Materské školy 

Podľa demografického vývoja resp. počtu ročne narodených detí je mestská časť Bra-

tislava-Devínska Nová Ves kapacitne schopná prijať do vlastných predškolských zariadení 

všetky deti predškolského veku žijúce na jej území. V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s plat-

nosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl. Od 1. 9. 2009 materské 

školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho pro-

gramu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu od-

boru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania 

je osvedčenie. 
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V MČ Bratislava – Devínska Nová Ves  sú zriadené 2 materské školy.  

MŠ Milana Marečka 20 

MŠ Milana Marečka 20 s elokovaným pracoviskom Milana Marečka 16, prevádzkuje 

štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a dočasne 

zriadenú triedu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na ul. Milana Marečka 

12.  

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje podľa Školského vzdeláva-

cieho programu pod názvom  „Štvorlístok pod Devínskou Kobylou“, ktorý je vypracovaný 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v mater-

ských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú vzdelávacie štan-

dardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predpri-

márne vzdelávanie v materských školách, doplnené vo vzdelávacej oblasti  

Kapacita materskej školy schválená RÚVZ BA je 347 detí, v dočasne zriadenej triede je 

kapacita  21 detí. 

 

Graf 17 Počet detí navštevujúcich MŠ Milana Marečka 20, Zdroj: MŠ Milana Marečka 20 

MŠ Pavla Horova 3 

Ďalšou materskou školou je MŠ Pavla Horova 3 s elokovaným pracoviskom Jána Smreka 

8. V septembri  2015 bolo otvorené nové elokované pracovisko právneho subjektu MŠ – P. 

Horova 16..Materská škola P. Horova má 4 triedy, elokované pracovisko Jána Smreka 8 

má 10 tried a elokované pracovisko P. Horova 16 má 3 triedy. Celkový počet tried je 17 

a celková kapacita MŠ je aktuálne 400 detí. 

Školský vzdelávací program Slniečko je základným záväzným dokumentom školy, vy-

pracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní a so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy s 
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názvom DIEŤA A SVET. Jeho súčasťou je upriamenie na Práva dieťaťa -zosilňovanie vzájom-

ného porozumenia, tolerancie a rešpektovanie ľudských práv a slobôd. 

 

Graf 18 Počet detí navštevujúcich MŠ P. Horova 3, Zdroj: MŠ P. Horova 3 

Základné školy 

Základné  školy - ZŠ Ivana Bukovčana 3 a ZŠ Pavla Horova 16 v mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves sú štátom financované rozpočtové organizácie, ktoré poskytujú vzde-

lávanie žiakom od 1. do 9. ročníka. Zriaďovateľom týchto 2 základných škôl je mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves. Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo 

zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. 

ZŠ Ivana Bukovčana 3 

ZŠ I. Bukovčana 3 má elokované pracovisko v budove na ul. I. Bukovčana 1, kde sa 

vyučujú prváci a druháci základnej školy. Budovu na  ul. I. Bukovčana 3 navštevujú tretiaci 

– deviataci. V obidvoch budovách sa nachádzajú telocvične a školské jedálne. Školská 

jedáleň v budove ZŠ Bukovčana 1 prešla v roku 2022 významnou rekonštrukciou a moder-

nizáciou.  

Škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie - ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie 

ISCED 2. Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom 

programe od 1. ročníka posilnili hlavne vzdelávaciu oblasť: 

a) matematika a práca s informáciami 

b) jazyk a komunikácia 

c) ponuka veľkého množstva krúžkov aj v rámci vzdelávacích poukazov. 
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V spolupráci s nadáciou Volkswagen škola poskytuje rozšírené vyučovanie nemeckého 

jazyka, pri ktorom majú žiaci možnosť získať Deutsches Sprachdiplom der Kultusministe-

riumkonferenz.  

 

Graf 19 Počet žiakov ZŠ I. Bukovčana 3, Zdroj: ZŠ I. Bukovčana 3 

ZŠ Pavla Horova 16 

Dlhodobým zámerom ZŠ P. Horova 16 je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú čin-

nosť detí a žiakov, s dôrazom na 3 piliere: jazyková príprava, športová príprava a environ-

mentálna výchova. 

Jazykovú prípravu škola realizuje prostredníctvom cudzích jazykov – ANJ, NEJ, pri zá-

ujme aj RUJ. Škola organizuje anglické týždne so zahraničnými lektormi, škola má výberové 

triedy zamerané na ANJ.  

Športová príprava sa realizuje cez športové triedy(otvoria sa v prípade dostatočného 

záujmu) ale predovšetkým prostredníctvom športových klubov a organizácií, ktoré pracujú 

priamo pod školou, prípadne škola s nimi spolupracuje. Športové vyžitie detí sa realizuje 

v mimo vyučovacom čase formou voľnočasových aktivít a krúžkov. Predovšetkým sa 

jedná o tieto  športy: futbal, florbal, box, mažoretky, tanec (spoločenský i moderný), 

parkour, všeobecná športová príprava, bedminton a iné. Pred 3 rokmi škola vyhrala 

v rámci Bratislavského kraja športovú Akadémiu  olympijského víťaza Mateja Tótha. Táto 

akadémia existuje na škole až doteraz.  

ZŠ poskytuje environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju za-

meranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú 

spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred zne-

čisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 
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Škola sa snaží spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, najmä s Eko-

centrom v BA - DNV a občianskym združením Daphne. Okrem toho sa škola zapája do 

mnohých enviro projektov, v minulosti škola získala medzinárodný titul „Zelená škola“. 

 

Graf 20 Počet žiakov ZŠ P. Horova 16, Zdroj: ZŠ P. Horova 16 

Pri obidvoch vyššie uvedených základných školách sú zriadené školské jedálne, kde 

žiaci majú možnosť stravovania. Školská jedáleň poskytuje žiakom stravovanie za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov a réžiu. Základné školy taktiež prevádzkujú školské 

kluby detí.  

Základné školy v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves aplikujú do vyučovacieho procesu 

koncept SMART školy – zelená, digitálna, inkluzívna a partnerská škola. 

Environmentálna výchova 

V rámci cezhraničnej spolupráce a programu Interreg bolo v mestskej časti vybudo-

vané a spustené do prevádzky nové Ekocentrum zamerané predovšetkým na výchovu 

detí a mládeže v oblasti ekológie a ochrany prírody. Pre tento účel bol v rámci projektu 

zostavený aj základný  edukačný plán štyroch ročných období, pričom jednotlivé témy sa 

postupne rozvíjajú. Ekocentrum je otvorené pre deti materských a základných škôl z celej 

Bratislavy a jej širšieho okolia. Okrem zážitkového vyučovania priamo v prírode je pre deti 

pripravená aj environmentálna učebňa s najrôznejšími pomôckami a knihami. Súčasťou 

Ekocentra je aj nádvorie s bylinkovou záhradou a hmyzím hotelom, ktoré v letných mesia-

coch slúžia aj ako priestor pre workshopy a semináre.  
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4.2 Zdravotná a sociálna starostlivosť, služby občanom 

 Zdravotná starostlivosť 

Primárna zdravotná starostlivosť sa v súčasnosti poskytuje v 

dvoch zariadeniach zdravotných stredísk - Poliklinika Devínska 

Nová Ves - Pavla Horova 14; ProCare Devínska Nová Ves - 

Jána Jonáša 6889/1 a 3 a zdravotníckom zariadení Kardio-

Sanus, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť - všeobecného 

lekára pre dospelých, kardiológiu, vnútorné lekárstvo.  

  

V mestskej časti Devínska Nová Ves sú obyvateľom k dispozícii ambulancie detských 

lekárov, všeobecných lekárov pre dospelých, zubných lekárov a ambulancie iných od-

borných lekárov - urologická, gynekologická, kardiologická, ortopedická, psychiatrická a 

psychoterapeutická, kožná, dermatologická,  zubná hygiena,  alergologická – imunolo-

gická, rehabilitačná,  očná, interná, neurologická a ORL. 

Potrebné špecializované zdravotnícke vyšetrenia a služby poskytujú aj zariadenia poli-

kliniky v MČ Karlova Ves, na Kramároch (MČ Nové mesto) a zariadenia v MČ Dúb-

ravka.Obyvateľom mestskej časti je k dispozícii 6 lekární. 

Sociálna starostlivosť 

Sociálne služby, ktoré poskytuje mestská časť má na starosti Oddelenie služieb obča-

nom a evidencie - Referát sociálnych vecí, Referát vnútornej správy a opatrovateľskej 

služby. 

Zariadenie sociálnych služieb 

Na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sociálne 

služby poskytuje Senecio - Dom sociálnych služieb n. o., ktorého zakla-

dateľom je mestská časť.  

SENECIO sa nachádza v moderných zrekonštruovaných priesto-

roch bývalej materskej škôlky. Budova pozostáva z dvoch poschodí s 

plochou približne 1 200 m2 a je vybavená zariadením, ktoré zaručuje 

klientom maximálny komfort a pohodlie. Senecio ma vlastný, príjemne upravený areál s 

rozlohou približne 4 000 m2. Zariadenie má kapacitu 45 ubytovaných klientov.  

Senecio poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyža-

dujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných váž-

nych dôvodov. 

Poskytuje služby: 

- Zariadenie pre seniorov – 40 lôžok                                                           
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- Špecializované zariadenie – 4 lôžka 

- Domov sociálnych služieb – 1 lôžko 

Zámerom je aj zabezpečovanie rôznych aktivít pre ubytovaných klientov dôchodcov, 

ale aj pre obyvateľov, dôchodcov z Devínskej Novej Vsi. Vytvára podmienky pre záuj-

movú, kultúrnu činnosť a rekreačnú činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchov-

nej aktivity. 

Opatrovateľská služba 

 Od 1.1.2003 prešlo v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsob-

ností na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov poskytovanie opatrova-

teľskej služby pod mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves. Cieľom opatrovateľskej 

služby je poskytovať starostlivosť občanom, ktorých zdravotný stav je natoľko vážny, že pri 

každodenných životných úkonoch ako napr. osobná hygiena, každodenné práce v do-

mácnosti, nákupy, stravovanie a i.  sú odkázaní na pomoc inej osoby. 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na do-

hľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odká-

zanosti. 

Žiadosť o posúdenie sa podáva na obecný úrad či miestny úrad mestskej časti, (podľa 

miesta trvalého bydliska.) Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v 

rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti. 

V rámci opatrovateľskej služby sa realizuje aj rozvoz obedov. Zabezpečuje ho mestská 

časť a strava sa pripravuje v Seneciu. 

           Opatrovateľskú službu ročne využíva približne 40 klientov. 

Denné centrum pre seniorov  

  Mestská časť prevádzkuje aj  Denné centrum pre seniorov/ klub dôchodcov. Klub dô-

chodcov  na Istrijskej ulici je miestom, kde sa dôchodcom, zdravotne ťažko postihnutým 

občanom zabezpečuje kultúrno–spoločenské  vyžitie a priestor pre uspokojovanie osob-

ných záujmov a záľub. Činnosť je zameraná hlavne na tieto oblasti: 

- Sociálno-zdravotnú 

(prednášky, vychádzky do prírody, rekondičné pobyty, návštevy termálnych kú-

palísk, zabezpečovanie stravovania...) 

- Kultúrno-spoločenskú 

(krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznáva-

nie kultúrnych pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, družobné kon-

takty...) 
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- Vzdelávaciu 

(účasť na celoživotnom vzdelávaní , charitatívna - návšteva chorých, starých a 

osamelých seniorov...) 

 Nízkoprahová sociálna služba 

Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu zabezpečuje v mestskej časti Devínska 

Nová Ves – ICHTYS, o.z. 

Táto sociálna služba patrí medzi sociálne služby krízovej intervencie. ICHTYS, o.z. je ob-

čianske združenie, ktoré pôsobí na území mestskej časti. Venuje sa prioritne deťom a mlá-

deži, ktoré svoj voľný čas trávia najmä v uliciach. Svoju činnosť realizujú terénnou formou, 

priamo v prirodzenom prostredí detí a mladých ľudí, no aj v nízkoprahovom klube ambu-

lantnou formou. Medzi ich hlavné formy práce s deťmi a mládežou patria situačná a krí-

zová intervencia, základné i špecializované poradenstvo, doučovanie a voľnočasové ak-

tivity.  

Stravovanie seniorov 

           MČ Bratislava-Devínska Nová Ves zabezpečuje  v zmysle zákona 195/1998 Z. z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov aj stravu pre starobných dôchodcov, 

ktorá sa vydáva v Školských jedálňach a v Dome sociálnych služieb – Senecio, pričom po 

stravu si dôchodcovia chodia sami. 

Ostatné aktivity 

Sociálne odkázaní občania majú možnosť požiadať  mestskú časť Bratislava-Devínska 

Nová Ves aj o: 

- jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

- jednorazovú dávku pri náhlej mimoriadnej situácii 

- príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní 

- príspevok pri narodení dieťaťa 

- príspevok pri nepredvídateľnej nepriaznivej sociálnej situácii 

V mestskej časti  pôsobí aj Kresťanská charita, ktorá sa podieľa na pomoci sociálne od-

kázaným občanom bezplatným výdajom noseného šatstva. 

Služby občanom 

 Od začiatku roka 2017 môžu občania Devínskej Novej Vsi využívať služby IOMO - 

Integrované obslužné miesto občana, kde na jednom mieste vybavia Výpis z listu vlastníc-

tva, Výpis z registra trestov a Výpis z obchodného registra. Nemusia tak cestovať do vzdia-

lenejších častí mesta a navštevovať jednotlivé inštitúcie. Doba vybavenia pri Výpise z listu 

vlastníctva je 48 hodín od zadania žiadosti, pri Výpise z registra trestov a Výpise z obchod-

ného registra 10 minút.  
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Služby IOMO sú poskytované v kanceláriách Matričného úradu č. dverí 1 a č. dverí 12, 

počas stránkových hodín. 

Civilná ochrana 

Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti má v súčasnosti 20 členov. Práca hasičského 

zboru je zameraná na preventívnu a represívnu činnosť. 

Dobrovoľný hasičský zbor disponuje bežnou zásahovou technikou a vyhradenými tech-

nickými zariadeniami. 

Cintorín 

Prevádzkovateľom cintorína v Devínskej Novej Vsi je už niekoľko rokov Rímskokatolícka 

cirkev – Farnosť Devínska Nová Ves, ktorej patrí pozemok cintorína. Úradné veci týkajúce 

sa cintorína vybavuje zo zákona poverená osoba – správca cintorína. Informácie o jeho 

službách a jeho prítomnosti v kancelárii miestneho úradu sú na cintoríne, v kostole, na fare 

a na miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi. V kompetencii správcu cintorína je najmä evi-

dencia hrobových miest a základná starosť o údržbu a poriadok na cintoríne podľa pred-

pisov „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“. 

4.3 Kultúra 

Za najvýznamnejší historický vplyv na kultúru Devínskej Novej Vsi možno označiť osídľo-

vanie Chorvátmi v minulosti. Medzi ďalšie kultúrne vplyvy možno zahrnúť rybárske zvyklosti 

a vidiecke tradície zachované dodnes. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je Kostol 

sv. Ducha postavený v 16. storočí. 
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Historické objekty 

Kostol Ducha Svätého  

Kamenný renesančný kostol, pôvodne so šindľovou strechou a  dreveným chórom, bol 

postavený v  čase chorvátskej kolonizácie okolo roku 1580. V roku 1963 bol kostol uznaný 

za kultúrnu pamiatku spolu s krstiteľnicou. Toto patrocínium bolo základom pre vytvorenie 

obecného erbu.  

Mýtnica - budova bývalej radnice (Istrijská 49) 

Klasicistická, pôvodne prízemná budova bola postavená okolo roku 1771. Miestni oby-

vatelia ju poznajú pod názvom Mýtnica. Išlo o „tridsiatkovú“ stanicu, ktorá slúžila ako colný 

úrad medzi Uhorskom a Rakúskom, kde vyberali z prevážaného tovaru poplatok v naturá-

liách takzvaný „tridsiatok". Neskôr budova slúžila ako obytný dom, žandárska stanica, ob-

chod so zmiešaným tovarom, klub mládeže, miestna knižnica a miestny úrad. Dnes v bu-

dove sídli mestskou časťou zriadené Ekocentrum, Turistická informačná kancelária (TIK), 

Múzeum colníctva a finančnej správy a mediálne oddelenie MÚ. 

Vila Košťálová – Brixov dom (Novoveská 17) 

Vilu z prelomu 19. a 20. storočia postavil Jozef Zavadil, ktorý bol rakúskym ministrom pôšt 

a svoj dôchodkový vek trávil v Devínskej Novej Vsi. Bol zberateľom skamenelín a archeolo-

gických predmetov a v roku 1926 objaviteľom najväčšieho slovansko-avarského pohrebi-

ska v strednej Európe. Vila do roku 2001 chátrala. Dnes slúži ako sídlo starostu a obradná 

sieň. V minulosti bol jej súčasťou aj veľkolepý platanový park, ktorý bol na prelome 50. a 60. 

rokov zničený pre stavbu prvej materskej školy v obci, v ktorej sa toho času nachádza bu-

dova Miestneho úradu. 

Stavba Obecnej ľudovej školy (Charkovská 1)  

Škola bola postavená v roku 1926, keď kapacitou nepostačovala pôvodná škola v 

obci. Architektom projektu bol významný slovenský architekt Michal Milan Harminc. Spo-

čiatku bola otvorená ako Obecná škola Masarykova. V roku 1941 sa vplyvom spoločen-

ských udalostí premenovala na Rímskokatolícku ľudovú školu. V roku 2016 sa do opustenej 

budovy presťahovalo aj so svojou bohatou expozíciou Múzeum školstva a pedagogiky. 

Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou a múzeum sa čoskoro začne otvárať širokej ve-

rejnosti . 

Najstarší sedliacky dom 

Je príkladom prvých stavieb ľudových domov, ktoré pochádzajú z 18. storočia. Prvý sta-

vebný materiál, ktorý sa používal pri stavbe, bolo drevo, murované boli iba komíny. Typický 

sedliacky dom pozostával z obytnej časti, kuchyne, komory, maštalí, stajní, chlievov 

a stodôl. Nachádza sa na Nám. 6. apríla.  
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Tradičná slovenská krčma z minulého storočia - Hostinec U Michala 

Budova bola postavená začiatkom 20. storočia a prebudovaná po 2. svetovej vojne, 

keď priestory boli rozšírené o prístavby z východnej strany a do dvora. V tejto budove bolo 

pôvodne potravinové družstvo s vlastným obchodom. Dnes sa v nej nachádza pohostin-

stvo, ktoré svojím zariadením a prístupom ku gastronómií predstavuje skanzen klasickej slo-

venskej krčmy z minulého storočia. Pristavaná časť s vchodom z Hradištnej je kultúrnym 

centrom.   

Marcheggské mosty  

Marcheggské mosty tvorí sústava piatich premostení železnice nad riekou Morava. Sú 

súčasťou pôvodnej železničnej sústavy mostov vedúcich cez územie Devínskej Novej Vsi, z 

ktorých päť  je priamo prepojených s Marcheggom. Preto aj nesú názov Marcheggské 

mosty. Postavené boli v roku 1848 a bola po nich spustená do prevádzky železnica Viedeň 

– Bratislava.  Mohutné tehlové oblúky pôsobia ešte aj v dnešnej dobe monumentálne a 

Marcheggské mosty patria dodnes k najkrajším slovenským mostom. 

Drevený most z 18. storočia  

Stál na mieste, kadiaľ dnes vedie Cyklomost Slobody. Pôvodný drevený most nechal 

postaviť Přemysl Otakar II. Najpresnejšie údaje o jeho prestavbe a výstavbe sú z roku 1771. 

Most bol počas svojej existencie niekoľkokrát zničený. V roku 1866 bol zničený v Prusko - 

Rakúskej vojne ustupujúcou rakúskou armádou. Nasledovala jeho rekonštrukcia, ktorá 

bola dokončená v roku 1868. Definitívne zničený bol až v 2. svetovej vojne. Nad miestom, 

kde pôvodne stál drevený most, dnes vedie jedna z najznámejších atrakcií Bratislavy – 

Cyklomost. slobody, ktorý spája Devínsku Novú Ves so zámkom Schloss Hof.  

Bunkre  

Bunkre, nachádzajúce sa na území Devínskej Novej Vsi, sa začali stavať v tridsiatych 

rokoch 20. storočia. Boli postavené ako súčasť plánovanej obrannej línie postavenej na 

hranici medzi Rakúskom a Československom. V roku 1938 bolo na území Československa 

vybudovaných spolu 5832 takýchto bunkrov, pričom cena jedného bunkru v tom čase 

bola 60 tis. Kčs. Československá armáda však bunkre nikdy nepoužila, lebo vojna sa už 

vtedy viedla pohyblivým systémom za pomoci tankov.  Dodnes ich zostalo zachovaných 

celkovo jedenásť. 

Múzeá 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (Istrijská 68) 

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM - Historického múzea Dokumentačné centrum chor-

vátskej kultúry, zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Sloven-

sku. V roku 2006 sa pracovisko presťahovalo do novej budovy do starej časti Devínskej 

Novej Vsi na Istrijskú́ ulicu (Dvor bývalej konzervárne ovocia a zeleniny Agrofrucht (1940-

1951) a stolárskej dielne). Je to samostatné špecializované národnostné múzeum s 
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celoštátnou pôsobnosťou, zaradené do siete Slovenského národného múzea. Dokumen-

tuje a realizuje vedecký výskum dejín a kultúry Chorvátov na Slovensku od ich príchodu 

na územie dnešného Slovenska až̌ po súčasnosť ̌. 

Významnou časťou histórie Devínskej Novej Vsi je chorvátske osídlenie. Chorváti 

do  tejto oblasti prišli počas tzv. chorvátskej kolonizácie v 16. storočí. Stála expozícia chor-

vátskych dejín a  kultúry poskytuje širokej verejnosti informácie o  ich bohatej materiálnej 

i  duchovnej kultúre. Budova slúži zároveň ako sídlo Chorvátskeho kultúrneho zväzu. 

 

Múzeum starej Devínskej (Istrijská) 

Objekt sa nachádza v tesnej blízkosti Slovenského národného múzea – Múzea kultúry 

Chorvátov na Slovensku. Múzeum pre návštevníkov ponúka stálu expozíciu Dejiny a kul-

túra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ktorá odráža niekdajší život v tejto obci, s dôrazom 

na 19. a 20. storočie. Je rozdelená do tematických blokov: história, odievanie, duchovný 

život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. Väčšiu časť expozície tvoria zbierkové predmety 

SNM-MKCHS, pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi. Iné sú zapožičané od miestnych oby-

vateľov, mestskej časti a farnosti v Devínskej Novej Vsi. 

Múzeum železnej opony  

Toto múzeum pod holým nebom nájdete na konci ulice Na mýte. Nachádza sa tu časť 

ostnatého plotu, ako spomienka na hraničné zátarasy oddeľujúce západnú a východnú 

Európu. Začína na konci ulice Na mýte a pokračuje popri Cyklomoste slobody. Sú́ tu po-

nechané zvyšky ostnatého plotu, ktorý́ sa začal budovať̌ v roku 1950 a aj obranné hraničné 

opevnenia - betónové́ bunkre pozdĺž̌ rieky Moravy, z ktorých jeden sa nachádza aj pod 

mostom. Pri Cyklomoste slobody je pamätník "Obetiam železnej opony" od akademického 

sochára Juraja Čuteka. 

Múzeum colníctva a finančnej správy  

Expozícia histórie colníctva a finančnej správy sa nachádza v objekte Mýtnice v Devín-

skej Novej Vsi. Budova Mýtnice, ktorá bola postavená okolo roku 1771 slúžila na vý-

ber mýta na obchodnej ceste už v čase panovania Márie Terézie, no v týchto miestach 

sa vyberal tridsiatok aj v skorších dobách. Múzeum vystavuje uniformy, fotografie, doku-

menty, zbrane i hraničné kamene. Expozícia zachytáva obdobie od Rakúsko - Uhorska až̌ 

po súčasnosť. 

 

Múzeum školstva a pedagogiky 

Múzeum mapuje dejiny školstva a vzdelávania. jNa Slovensku funguje už takmer 50 ro-

kov (r. z. 1970). Má rozsiahly a historicky významný zbierkový fond, ktorý je udržiavaný a 

dopĺňaný s odbornou starostlivosťou.  
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Múzeum je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu 

v Slovenskej republike. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR. 

Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať 

a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako ná-

rodné kultúrne dedičstvo. 

Šrot park 

V parku je umiestnených množstvo zvierat vyrobených zo šrotu v životnej veľkosti, ktoré 

žijú v slovenských lesoch. Pozvárané kusy odpadu tak dostali konkrétny tvar a nový život. 

Nájdete tu orla pristávajúceho do hniezda vytvoreného z odpadového dreva, vlka nahá-

ňajúceho zajaca, či jazveca aj s nenápadnou vyhĺbenou norou. Objekty sú zasadené do 

ich prirodzeného prostredia. 

Kultúrne inštitúcie 

Knižnica 

V mestskej časti funguje aj knižnica - Miestna knižnica Devínska Nová Ves - Istrijská  6. 

Knižnica ponúka výber starších, ale aj nových kníh každého žánru. Študovňa so škálou od-

bornej literatúry a encyklopédií obyvateľom pomôže pri písaní rôznych referátov a získa-

vaní poznatkov prostredníctvom kníh. Knižnica plánuje rozšíriť pre širokú verejnosť svoje 

služby v oblasti sprístupnenia internetu. 

Istra centrum 

V Devínskej Novej Vsi sa nachádza tiež Miestne kultúrne stredisko Istra centrum. Finan-

covanie prevádzkovej činnosti, účelových projektov a investičných výdavkov organizácie 

je zabezpečené formou prevádzkovej a kapitálovej dotácie z rozpočtu mestskej časti. Ide 

o príspevkovú organizáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

Kultúrne podujatia 

Mestská časť je bohatá aj na rôzne kultúrne podujatia konané pre širokú verejnosť. In-

formácie o týchto podujatiach sú pravidelne zverejňované na webovej stránke mestskej 

časti v sekcii kultúra. Za najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské akcie možno označiť pod-

ujatia Festival chorvátskej kultúry, Deň obce, Vianočná ulička, Samové hry, Stavanie mája, 

Deň detí a iné. Okrem spomenutých akcií sa v Devínskej Novej Vsi uskutočňuje mnoho 

ďalších akcií vychádzajúcich z histórie, ochrany životného prostredia a miestnych a cirkev-

ných tradícií.  

Spravodajské média v DNV 

Mestská časť disponuje viacerými komunikačnými prostriedkami, prostredníctvom kto-

rých informuje občanov o dianí v mestskej časti.  
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Miestna televízia - DTV 

Jedným zo zdrojov informovanosti je miestna televízia DTV (Devínskonovoveská televízia 

spol. s r.o.), ktorá predstavuje nielen každodenný zdroj informácií pre občanov, ale aj efek-

tívny reklamný priestor pre podnikateľov. 

Miestne periodikum - Devex 

 V mestskej časti vychádza už viac než 20 rokov informačný spravodajca Devex (Devín-

skonovoveský expres), ktorý predstavuje najrozšírenejšie médium v Devínskej Novej Vsi.  

Digitálne médiá 

MČ pravidelne informuje svojich občanov o dianí v našej mestskej časti prostredníc-

tvom webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ale aj pro-

stredníctvom Aplikácia "Moja Devínska Nová Ves".   

Ďalšími komunikačnými kanálmi sú miestny rozhlas a informačné skrinky. 

4.4  Šport  

Mestská časť ponúka mnohé športové podujatia a možnosti 

športového vyžitia.  

Aktivity pre deti a mládež zahŕňajú napríklad: futbal, tanec, 

box, baseball, stolný tenis, gymnastika, lacrosse a mnoho 

ďalších, o ktorých informuje aj stránka mestskej časti. 

 Na území mestskej časti pôsobia športové kluby: 

- Lokomotíva Devínska Nová Ves 

- FKM Devínska Nová Ves - Futbalový klub pre deti a mládež v Devínskej Novej Vsi 

- Goodsports International Slovensko - baseball a iné športy 

- Mažoretky Tina Bratislava 

- Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves 

- ŠK Albatros - tenis, splav, volejbal 

- Šachový klub Strelec Devínska Nová Ves 

- TK Rebeli DNV – tenis 

- Best boxing club  

- TC Eleganza – tanec 

- HBC Iepurii – hokejbal 

- Volejbalový klub Fénix 

- Jazdecký oddiel Pegas  

- Benitim OZ 

- Workout academy  

Obyvatelia a návštevníci MČ môžu využiť služby 2 plavární (Plavecká akadémia a W 

Hotel). 
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4.5 Cestovný ruch  

Vďaka  svojej jedinečnej polohe sa Devínska Nová Ves považuje za jednu z najzelenších 

mestských častí Bratislavy. Vďaka prihraničnej polohe a širokým možnostiam trávenia voľ-

ného času je v mestskej časti vo veľkej miere rozvinutý rekreačný turizmus a cykloturizmus.  

 Devínska nová Ves ponúka mnohé Náučné chodníky a cyklotrasy: 

Cyklistický náučný chodník Nivou Moravy (Moravská cyklistická cesta) 

Devín – Devínska Nová Ves – Devínske jazero – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Su-

chohrad – Gajary – Malé Leváre – Veľké Leváre – Moravský sv. Ján a Sekule – hraničný 

prechod Slovensko/Rakúsko – trasa je dlhá 79 km a má 39 náučných tabúľ. Chodník je 

vhodný aj na pešiu turistiku a in-line korčuľovanie. 

Ďalšími cyklotrasami vedúcimi cez mestskú časť Devínska Nová Vessú napríklad Dúb-

ravská radiála, Záhorská cyklomagistrála, Cyklotrasa Devínska radiála a trasa EuroVelo 13 

prechádzajúca po hraniciach bývalej Železnej opony.  

Cyklomost Slobody 

Vzhľadom na prihraničnú polohu mestskej časti zohral významnú úlohu v rozvoji cezhra-

ničnej cykloturistiky a prepojení siete rakúskych a slovenských cyklotrás, rekreačnej turis-

tiky, ale aj v budovaní cezhraničných vzťahov a vo využití kultúrno-historického potenciálu 

a prírodných daností na oboch brehoch rieky Moravy. 

Most bol dobudovaný v roku 2012. Vedie ponad rieku Moravu a spája Devínsku Novú 

Ves na slovenskom brehu s obcou Schlosshof na rakúskom brehu rieky. Most slúži cyklistom 

a peším turistom, je dlhý 955 m a vedie cez štátnu hranicu do  Rakúska. Spája tak done-

dávna rozdelenú Európu. Oceľová mostná konštrukcia má 525 metrov. Most bol vybudo-

vaný na historicky pôvodnom mieste, vďaka čomu zvýšil turistickú atraktivitu okolia. 

Jeho výstavba bola dôležitá aj z toho hľadiska, že najvýznamnejšie cyklotrasy v okoli-

tých krajinách sa nachádzajú práve v Rakúsku. Takýmito nosnými cyklotrasami, ktoré sa 

prostredníctvom Cyklomostu Slobody napájajú na slovenské cyklotrasy sú: cyklotrasa 

Kamp-Thaya-March, Trasa zámkami (Schlösser-Tour), Trasa zámkami a prírodou (Natur-

Schlösser-Tour a , medzinárodný cykloturistický okruh Carnuntum – Schloss Hof – Bratislava 

Tour 

Náučný chodník NPR Devínska Kobyla 

Dominantou, ktorá patrí bezpochyby k prírodným fenoménom, je masív Devínskej Ko-

byly. Spoznať bližšie ho návštevníci môžu prostredníctvom náučného chodníka, ktorý za-

čína pred jednou z najzaujímavejších častí rezervácie – pieskovým odkryvom Pieskovec 

(Sandberg). Nachádza sa na juhozápadnom svahu Devínskej Kobyly nad ulicou Slovinec. 

Od jarných mesiacov v jeho stenách hniezdia kolónie pestrofarebných včelárikov zlatých, 

pripomínajúcich na prvý pohľad papagáje. V okolí kvitnú zlatožlté hlaváčiky jarné a 
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rôznofarebné kosatce nízke. Sandberg je ale predovšetkým známy ako svetoznáma loka-

lita treťohorných skamenelín. Z vyše 350 rôznych druhov fosílnych (skamenených) organiz-

mov, ktoré tu žili pred 16. – 14. miliónmi rokov, sa tu našli zuby žralokov, stavce veľrýb, či 

kosti opíc. Medzi najvzácnejšie nálezy patria zuby Dryopiteka, ktorý sa zaraďuje k pred-

chodcom dnešných ľudoopov (šimpanz, gorila, orangutan). 

Neďaleký Waitov lom slúžil v minulosti ako vápenka. Získaný vápenec sa potom expor-

toval do Rakúska a Talianska alebo sa využíval na spevňovanie brehov rieky Moravy. Dnes 

má Waitov lom iné poslanie – „chráni“ najväčšie skvosty našej kveteny – vstavače (rod Or-

chis) a je domovom pre viaceré druhy vtákov. 

Za zmienku stoja aj ďalšie tri chránené územia, a hoci zákon do nich vstup neumožňuje, 

je možné ich obdivovať z priľahlých ciest a chodníkov. V odľahlejšej severnej časti Devín-

skej Kobyly nad sídliskom v Devínskej Novej Vsi sa nachádza prírodná rezervácia Štokerav-

ská vápenka. Opustené lomy bývalej vápenky sú dnes významnou archeologickou loka-

litou s rozlohou okolo 13 ha. Ukrývajú v sebe rôzne geologické útvary a unikátne nálezy 

skamenelín. Podobne ako vo Waitovom lome, aj tu rastú niektoré krásne vstavače, spo-

medzi ktorých jazýčkovec jadranský je jedným z najvzácnejších druhov strednej Európy. 

Na opačnom konci Devínskej Kobyly, v jej južnej časti nad cestou do Devína, sa ukrýva 

ďalšia vzácna lokalita. Prírodná rezervácia Fialková dolina bola vyhlásená v roku 1993 za 

účelom ochrany kriticky ohrozených druhov vstavačovitých rastlín. Má ráz miniatúrneho 

kaňonu s rozlohou približne 20 ha. 

Na kvetenu bohatá je i ďalšia významná, ale taktiež zo zákona neprístupná lokalita v 

susedstve Fialkovej doliny. PP Devínska lesostep je síce rozlohou menšie, ale nie menej za-

ujímavé územie. Jej strmé svahy je možné dobre vidieť od cesty spájajúcej mestské časti 

Karlova Ves a Devín. 

 Dendropark pod Devínskou Kobylou je náučný park, v ktorom sa nachádzajú náučné 

tabule s informáciami o stromoch, ktoré rastú v okolí. Tabule obsahujú najmä informácie o 

pôvodných druhoch stromov a krov Devínskej Kobyly. Dendropark sa rozprestiera na pri-

bližne 150 ároch na severnom svahu Devínskej Kobyly nad sídliskom Podhorské v Devínskej 

Novej Vsi. 

Medzi zaujímavé zoologické, botanické a geologické lokality v bezprostrednom okolí 

patrí aj Národná prírodná pamiatka (NPP) Devínska hradná skala. Na hradnom brale nad 

sútokom Dunaja a Moravy môžu návštevníci v zimných mesiacoch spozorovať u nás vzác-

neho murárika červenokrídleho, bežne tu však hniezdia kavky a sokol myšiar. 

Medzi turisticky zaujímavé miesta patria Devínska Kobyla, Pieskovec – Sandberg, Den-

dropark pod Devínskou Kobylou, Niva Moravy, Vodná nádrž Mlynská (známa ako rybník), 

Marcheggské mosty, bunkre, Devínske jazero, Cyklomost Slobody, novovybudovaná Vy-

hliadková veža na Devínskej Kobyle  a pod. 
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Vyhliadková veža  

Vrchol Devínskej Kobyly je najvyšším bodom masívu Devínskej brány. V júli 2020 tu bola 

otvorená Vyhliadková veža. Nachádza sa v juhovýchodnej časti areálu, ktorý počas stu-

denej vojny slúžil ako raketová základňa protivzdušnej obrany mesta, na „chrbte“ Devín-

skej Kobyly na „priesečníkoch“ obľúbených náučných a turistických chodníkov vedúcich 

k areálu z Devínskej Novej Vsi, Devína a Dúbravky. 

Zámerom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bolo umiestnenie Vyhliadkovej 

veže na miesto s výhľadom do susediacich troch štátov. Tento projekt prezentuje symbo-

lický význam ako politického, tak kultúrneho rozmeru prelínania kultúr strednej Európy. Vý-

hľad do troch susediacich krajín architekti pretavili do troch vyhliadkových plošín v rôznych 

výškových úrovniach. Najvyššia plošina je osadená na nivelete približne 20 m nad okolitým 

terénom.  

TIK – Turistická informačná kancelária 

V Devínskej Novej Vsi funguje Turistická informačná kancelária (TIK) Devínska Nová Ves. 

Záujemci tu získajú rôzne tipy na výlety v rámci Devínskej Novej Vsi, ale aj vzdialenejších 

lokalít.  TIK informuje návštevníkov o  reáliách Devínskej Novej Vsi a podujatiach v MČ. Po-

núka široký sortiment propagačných materiálov, cyklomáp, publikácií, spomienkových a 

darčekových predmetov. Prírodu v okolí Devínskej Novej Vsi možno spoznávať aj na bicyk-

loch, ktoré TIK poskytuje záujemcom vo svojej požičovni. 

5. Technická infraštruktúra 

Elektrická energia 

DNV je napojená na rozvody elektrickej energie hlavného mesta. 

V starej časti sú vedené rozvody vzdušné a v KBV sú rozvody zemné. 

V zastavaných územiach sú jestvujúce NN rozvody prevažne káblové. 

Sú vo vyhovujúcom technickom stave, len v niektorých, najmä okrajo-

vých polohách mestskej časti sa nachádzajú ešte aj vzdušné NN vedenia. Tieto vzdušné 

NN vedenia sú prostredníctvom postupnej náhrady stožiarových trafostaníc nahrádzané 

káblovými NN vedeniami. Vzdušné NN vedenia budú ponechané najmä v záhradkár-

skych osadách a lokalitách, kde si stále zachovávajú svoj význam. 

Popri väčšine jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkoch v Mestskej časti Brati-

slava-Devínska Nová Ves je v súčasnosti vybudované verejné osvetlenie.  

Plynofikácia 

MČ je napojená na celomestský systém, rozvodmi vysokotlakového, strednotlovakého 

a nízkotlakového plynovodu s regulačnými stanicami. 
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Nároky rozptýlenej zástavby rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov, 

ako aj nároky obslužno-vybavenostných, distribučno-skladovacích a výrobno-produkč-

ných aktivít, sú v návrhu zásobovania územia plynom pokrývané prostredníctvom jestvu-

júcej RS I., ktorá má dostatočnú rezervu, a prostredníctvom dobudovania jestvujúcich NTL 

plynovodov v jednotlivých rozvojových územiach. 

Vodovod a kanalizácia 

V súčasnej dobe je DNV zásobovaná pitnou vodou z verejného 

vodovodu zo Sihote – v Devíne, na ktorý je napojených takmer 100% 

obyvateľov. Na území MČ sa nachádzajú vodojemy  Sandberg s ka-

pacitou 500 m3  a 2 vodojemy Podhorské s kapacitou 10 000 m3. 

 Vodovodná sieť je navrhnutá ako zokruhovaná sieť zohľadňujúca existujúce trasy 

vodovodov. Vodovodné potrubia sú uložené v chodníkoch alebo v zelených zatrávne-

ných plochách situovaných pozdĺž komunikácií. 

Na území DNV je vybudovaná kanalizácia a to:  

- Jednotná kanalizácia na sídliskách 

- Splašková kanalizácia v IBV 

- Dažďová kanalizácia na Hradištnej ulici 

Na verejnú kanalizáciu je pripojených  79 % domov a bytov (Zdroj: Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov 2021), Približne 10 % rodinných domov má žumpu alebo septik. Žumpy sú 

využívané najmä v záhradkárskych osadách. Zvyšné domy sú bez kanalizácie alebo vyu-

žívajú iné formy – ako napríklad vlastná ČOV. 

Systém odkanalizovania je buď gravitačný alebo tlakový s odvádzaním splaškových a 

dažďových vôd do mechanicko-biologickej ČOV. Odvedenie odpadových vôd je zabez-

pečené tromi kmeňovými kanalizačnými zberačmi  „A“, „B“, „C“. Kanalizačný zberač „A“ 

vedený Istrijskou ulicou je v nevyhovujúcom stave z hľadiska kapacity. Čistička odpado-

vých vôd situovaná pri potoku Mláka bola daná do prevádzky v prvej polovici 80 rokov. 

Závod Volkswagen Slovakia a.s. má samostatnú ČOV so zaústením do Mláky súbežným 

s verejnou kanalizáciou. Priemyselný park DNV má samostatne riešené napojenie na pitnú 

vodu aj odvádzanie odpadových vôd. 

Novonavrhované urbanizované územia mestskej časti budú odkanalizované delenou 

kanalizáciou, nakoľko verejná kanalizačná sieť v Bratislave je preťažená a správca vodo-

vodov a kanalizácii BVS, a.s. nepovoľuje pre novú výstavbu zaústenie dažďových vôd do 

verejnej kanalizácie. 

Problematiku nakladania so zrážkovými vodami bude nutné riešiť tak, aby boli po-

vrchové vody z novourbanizovaných území eliminované na mieste ich vzniku, a to návr-

hom vhodných retenčno-infiltračných opatrení, ako sú napríklad zelené strechy, otvorené 
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vodné plochy, retenčné nádrže a vsaky. Týmto mestská časť prispeje k vhodnému spô-

sobu hospodárenia s dažďovými vodami. 

Mestská časť plánuje realizovať aj drobné projekty, ktorých súčasťou budú vodozádržné 

opatrenia, ktoré zároveň zvyšujú výpar zrážkových vôd, čím sa zlepšuje kvalita mikroklímy 

a zabezpečuje ochladzovanie okolitého prostredia. Týmito opatreniami sa zároveň obno-

vuje prirodzený kolobeh vody v prírode. 

Telekomunikácie a internet 

Na území mestskej časti  je vybudovaná digitálna telefónna ústredňa zaradená do uz-

lového telefónneho obvodu Bratislava. Ústredňa je pripojená do siete miestnych a diaľko-

vých optických káblov, umožňujúcej pripojenie telefónnych liniek v kvalite ISDN i dátových 

liniek s dostatočnou kapacitou. Prevádzkovateľom je SLOVAK TELECOM. 

Mestská časť  je napojená pôvodnými rozvodmi telekomunikácií. Je tu samostatný 

okruh káblovej televízie pokrývajúci sídliská a pôvodnú IBV. Chránička pre optický kábel je 

vedená po VW- sídlisko 600 bytov na ul. Jána Jonáša. Signál je zabezpečený vlastnou 

hlavnou zosilňovacou stanicou. Rozvody TKR sú zemné. T.č. sú naťahané aj vzdušné roz-

vody rôznych operátorov - tripleplay systém. DNV má vlastný miestny rozhlas, rozvody sú 

kombinované, pokryté sú sídliska KBV a stará časť IBV. 

Riešeným územím mestskej časti v súčasnosti prechádza niekoľko trás káblov mts, ktoré 

sú navrhnuté, s ohľadom na navrhovanú urbanizáciu územia, na preloženie. Návrh nových 

trás bude predmetom riešenia ďalších a podrobnejších územnoplánovacích podkladov a 

dokumentácií vo väzbe na návrh rozvoja dopravno-komunikačnej siete v území. Rozvody 

MTS budú trasované v zmysle predmetných STN mimo komunikácií v pásoch zelene, prí-

padne v chodníkoch. Toto riešenie so sebou prináša likvidáciu existujúcej zelene a vylučuje 

do budúcnosti jej možnú výsadbu (a to minimálne na niekoľko desiatok rokov vopred), 

keďže ochranné pásma, ako aj prípadné opravy porúch sú prakticky nezlučiteľné s výsad-

bou drevín a v niektorých prípadoch aj akýchkoľvek iných trvalých porastov. Optimálnym 

riešením, aj keď nákladným, čo sa týka prvotných vstupov je budovanie kolektorov mimo 

zelene. Samospráva sa bude snažiť prihliadať na takéto riešenia, čím zamedzí likvidácii 

zelene v MČ. 

V Devínskej Novej Vsi taktiež pôsobí spoločnosť Devnet a.s., ktorá je v pôsobnosti mest-

skej časti a spoločnosť SWAN. Devnet, a.s. pôsobí ako lokálny poskytovateľ dátových slu-

žieb.  

Odpadové hospodárstvo 

 Na území mestskej časti prebieha triedený zber odpadov. Triedený 

zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komu-

nálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej 

činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je 



 

47 

 

 

občan povinný triediť odpad zo zákona a mesto, resp. mestská časť je povinná vytvoriť 

podmienky na separovanie vhodným systémom. 

Separovaný zber bol na území hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpi-

som zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a. s. a riadi sa príslušnými VZN. Plošne pokrýva 

všetky bratislavské mestské časti. V meste, na základe požiadaviek majiteľov (správcov), 

sú rozmiestnené nádoby na: 

- papier – modré nádoby/ vrecia 

- plasty, kovové obaly, nápojové kartóny – žlté nádoby/ vrecia 

- sklo – zelené nádoby/ zvony/ vrecia 

- záhradný bioodpad – svetlohnedé nádoby (v časti rodinných domov) 

- kuchynský bioodpad – hnedé nádoby (od roku 2022) 

- jedlé oleje a tuke – oranžové nádoby (od roku 2022) 

V Devínskej Novej Vsi sa nachádza 1 zberný dvor a 1 zberné miesto.  

Zberný dvor na ulici M. Pišúta 5 

Zberný dvor je vybavený certifikovanou váhou a pri dovoze odpadu je nutné mať pri 

sebe občiansky preukaz. 

Zberné miesto Eisnerova 25 

Zberné miesto je určené len na vyseparované zložky komunálneho odpadu patriace 

do nádob spoločnosti OLO - papier, plasty, sklo. 

6. Ekonomická štruktúra 

Ekonomická štruktúra mestskej časti je rozmanitá a v rámci mestskej časti pôsobia pod-

niky takmer vo všetkých odvetviach. V mestskej časti vznikajú stále nové podnikateľské 

aktivity, na ktorých rozvoj sú v meste plošné aj funkčné predpoklady. Tie takisto využívajú 

miestne ľudské zdroje ako pracovnú silu. 
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Graf 21 Vývoj počtu právnických osôb registrovaných v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves v rokoch 

2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Počet právnických osôb v mestskej časti za sledované obdobie od roku 2012 zazname-

nal viditeľný pokles len v roku 2015. Od roku 2015 ale počet právnických osôb neustále 

narastá, s výnimkou posledného sledovaného roku.  

V rámci štruktúry všetkých právnických osôb pôsobiacich na území mestskej časti tvoria 

v priemere viac ako 84 % podniky – ziskové inštitúcie.   

 

Graf 22 Vývoj počtu FO podnikateľov a živnostníkov registrovaných v MČ Bratislava – Devínska Nová 

Ves v rokoch 2012 - 2021, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Vo vyššie uvedenom grafe je uvedený vývoj počtu fyzických osôb a živnostníkov evido-

vaných v mestskej časti. Napriek tomu, že počet ziskových inštitúcií v mestskej časti 
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narastá, počet fyzických osôb a živnostníkov počas sledovaného obdobia klesá, k výraz-

nejšiemu nárastu došlo až v poslednom sledovanom roku. 

V tabuľkách nižšie uvádzame prehľad podnikateľských subjektov a fyzických osôb – 

podnikateľov pôsobiacich na území mestskej časti. 

 

Por. 

číslo 

Názov podniku Zameranie 

1 Bankový fond, investičný fond a.s. Ostatné finančné služby okrem poistenia a 

dôchodkového zabezpečenia i. n. 

2 DEVNET a. s. Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov 

3 HQT, a.s. Veľkoobchod s ostatnými strojmi a 

zariadeniami 

4 Slovakia card, a.s. Iná tlač 

5 Metalia, a.s. Maloobchod s počítačmi, periférnymi 

jednotkami a softvérom v špecializovaných 

predajniach 

6 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Výroba motorových vozidiel 

7 Petrov dvor, a. s. Lesné hospodárstvo a ostatné služby v 

lesníctve 

8 SVK Distribution, a. s. Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo 

prenajatých nehnuteľností 

9 S.I.L., a. s. Kombinované administratívno-kancelárske 

činnosti 

10 PROPUS S. R. O. Služby súvisiace s pestovaním plodín 

11 Campanula s. r. o. Služby súvisiace s pestovaním plodín 

12 Mi Casa s.r.o. Výroba ostatného textilu i. n. 

13 LUKAS PLUS s.r.o. Výroba pracovných odevov 

14 Duvenbeck Slovensko, s.r.o. Nákladná cestná doprava 

15 HPL spol. s r.o. Ostatná zdravotná starostlivosť i. n. 

16 SAS Automotive s.r.o. Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá 

17 CWS-boco Service Center Slovensko s.r.o. Pranie a chemické čistenie textilných a 

kožušinových výrobkov 

18 ECS Slovensko, s. r. o. Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá 

19 GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba 

návesov a prívesov 

20 Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o. Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá 

21 MCSyncro Bratislava, s.r.o. Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá 

22 AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. 

23 HOLLEN s.r.o. Technické testovanie a analýzy 

24 RAMIRENT spol. s r. o. Prenájom a lízing stavbárskych strojov a 

zariadení 

25 Slovakian Door Company, s.r.o. Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre 

motorové vozidlá 

26 Slomatec s.r.o. Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba 

návesov a prívesov 

Tabuľka 7 Zoznam právnických subjektov pôsobiacich na území MČ (50 a viac zamestnancov), Zdroj: 

https://www.vsetkyfirmy.sk/, 2021 
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Tabuľka 8 Zoznam fyzických osôb – podnikateľov pôsobiacich na území MČ (5 a viac zamestnancov), 

Zdroj: https://www.vsetkyfirmy.sk/, 2021 

7. Rozpočet a finančné hospodárenie mestskej časti 

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V tabuľke nižšie uvádzame vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti za posledných 6 ro-

kov. Príjmy a rovnako aj výdavky mestskej časti sa každoročne navyšujú.  

 

 

Tabuľka 9 Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: Záverečné 

účty mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 2022 

Rozpočet bol zostavený vyrovnaný, bežný rozpočet bol prebytkový a kapitálový rozpo-

čet schodkový. Na rok 2021 boli schválené celkové príjmy vo výške 21 310 444,00 € a vý-

davky v tej istej hodnote. 

 

 

Por. 

číslo 

Názov podniku Zameranie 

1 Andrej Židek - AMBASSADOR TAXI Taxislužba 

2 Belko František-BELTRANS Nákladná cestná doprava 

3 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Maľovanie a zasklievanie 

4 Dezider Kulacs - Firma Kulacs, nákladná 

doprava, zemné a búracie práce 

Zemné práce 

5 Jaroslav Brna - INTERNATIONAL TRANSPORT Nákladná cestná doprava 

6 Branislav Ludvig - LDVG Ostatné jedálenské služby 

7 MUDr. Ladislav Gáborik Zubná lekárska prax 

8 Marcel Bródy - PNEUSERVIS Oprava a údržba motorových vozidiel 

9 PharmDr. Peter Palovčík Ostatný maloobchod v nešpecializovaných 

predajniach 

10 Robert Šaradin Ostatné účelové stravovanie 

11 Jozef Ďurian - FORD LINCOLN SERVICE Ostatná osobná pozemná doprava i. n. 

12 Melánia Romanová Sprostredkovanie obchodu s rozličným 

tovarom 

13 Milan Pocisk Kombinované administratívno-kancelárske 

činnosti 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Príjmy 8 200 536,45 9 277 017,63 15 553 707,65 11 515 242,55 13 133 659,94 13 599 493,56 

Výdavky 7 284 335,31 8 552 446,46 10 785 332,73 10 498 162,77 11 361 003,18 12 621 921,39 
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Schválený 

rozpočet na rok 

2021 (€) 

Rozpočet 2021 

po zmenách (€) 
  

Schválený 

rozpočet na rok 

2021 (€) 

Rozpočet 2021 

po zmenách (€) 

Príjmy celkom 

21 310 444,00 

  

22 838 081,17 

  

Výdavky 

celkom 

21 310 444,00 22 838 081,17 

Bežné príjmy 11 377 511,00 12 356 736,97 Bežné výdavky 11 019 136,80 11 982 566,77 

Kapitálové 

príjmy 

5 887 221,00 

  

5 955 684,00 Kapitálové 

výdavky 

10 291 307,20 10 855 514,00 

Príjmové 

finančné 

operácie 

4 045 712,00 

  

4 525 660,20 Výdavkové 

finančné 

operácie 

0 0 

Tabuľka 10 Rozpočet mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves k 31.12.2021, Zdroj: Záverečné účty 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 2022 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prevod podielu 

dane z príjmov 

fyzických osôb 

3 038 265,00 3 420 385,00 3 072 249,00 3 405 671,00 3 379 090,00 3 458 018,00 

Podiel na dani z 

nehnuteľností – 

z pozemkov 

162 475,00 222 664,00 365 528,00 427 859,00 344 736,00 313 832,00 

Podiel na dani z 

nehnuteľností – 

zo stavieb 

1 184 384,00 1 353 850,00 1 876 681,00 2 317 201,00 2 536 859,00 2 477 490,00 

Podiel na dani z 

nehnuteľností – 

z bytov a NP 

162 617,00 227 993,00 321 514,00 401 934,00 570 035,00 562 910,00 

Daň za psa 17 556,66 17 882,74 16 576,74 17 161,81 18 062,37 18 070,25 

Za nevýherné 

hracie prístroje 

1 247,96 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 

Za predajné 

automaty 

924,80 899,72 973,57 926,40 988,00 1 098,79 

Daň za užívanie 

verejného 

priestranstva 

31 856,48 13 218,74 18 419,92 19 649,30 13 835,82 29 444,50 
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Tabuľka 11 Štruktúra daňových príjmov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: Záverečné 

účty mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 2021 

Za posledné roky sa podiel jednotlivých daní na celkových daňových príjmoch výrazne 

nemenil, väčšia zmena nastala v podieloch na daniach v jednotlivých štruktúrach daňo-

vých príjmov, ako napríklad daň z nehnuteľností (zo stavieb), daň za psa, či daň za užíva-

nie verejného priestranstva. V roku 2021 najvyššiu položku v daňových príjmoch tvoril po-

diel dane z príjmov fyzických osôb, za tým nasledoval podiel na dani z nehnuteľností a daň 

za rozvoj. Celkom daňové príjmy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves od roku 

2016 po rok 2021 vzrástli o viac než 68 %. 

Finančné zdravie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je podľa portálu INEKO 

(údaje za rok 2021) hodnotené ako výborné.  

Schéma 2 Finančné zdravie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Zdroj: INEKO, 2022 

Vo všetkých hodnotených zložkách, ktoré tvoria celkový ukazovateľ finančného zdravia 

dosiahla mestská časť najlepšie možné skóre, t.j. 6. V porovnaní s ostatnými mestskými 

Podiel na poplatku 

za komunálny 

odpad 

102 238,00 115 558,00 118 440,00 111 605,00 105 325,00 107 773,00 

Za rozvoj 0 341 131,13 3 482 846,84 297 614,24 246 733,20 956 416,58 

Daňové príjmy 

spolu 

4 701 564,90 5 714 748,33 9 274 395,07 7 000 787,75 7 216 830,39 7 926 218,12 
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časťami je Devínska Nová Ves už od roku 2012 nad priemerom v oblasti finančného zdra-

via a tento trend zvyšuje a udržuje každoročne. Celkové skóre finančného zdravia sa po-

číta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, 

Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní 

po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %. 

Graf 23 Historický vývoj finančného zdravia Bratislava-Devínska Nová Ves, Zdroj: INEKO, 2022 

Pre prehľad uvádzame aj hlavné zložky príjmov a výdavkov mestskej časti v roku 2021. 

Z grafov je zrejmé, že hlavnou zložkou príjmov MČ sú daňové príjmy (viac ako 50 % všetkých 

príjmov), za nimi nasledujú granty a transfery. 

 

Graf 24 Štruktúra príjmov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: INEKO, 2022 

Na druhej strane a čo je veľmi pozitívne, najväčšiu skupinu výdavkov mestskej časti tvo-

ria výdavky na vzdelávanie – až 43 %. Následne sú to výdavky na všeobecné verejné služby 

a ochranu životného prostredia. 

Graf 25 Štruktúra výdavkov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: INEKO, 2022 
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8. Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho 

PHRSR 

V tabuľke nižšie prezentujeme ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR 

v zmysle všetkých zámerov, ktoré boli uvedené v PHRSR mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves  na roky 2014 – 2020. 

 

Číslo zámeru Zámer Splnený 
Čiastočne 

splnený 
Nesplnený 

1.1.1.1 
Rekonštrukcia detských ihrísk v jestvujúcich 

súboroch v DNV 
 

✓ 

 

 

1.1.1.2 Oddychovo -  športový areál Delená 
✓ 

 

  

1.1.1.3 

Kultivácia a využitie objektu  bývalej  

kotolne na Hradištnej a jej okolia - 

komunitné centrum 

  
✖ 

 

1.1.1.4 
Nájsť vhodný priestor na  vybudovanie  

ihrisko pre skateboardistov 

✓ 

 

  

1.1.1.5 Park Charkovská – komunitné aktivity 
✓ 

 

  

1.1.2.1 

Rozšírenie kapacity tried ZŠ I. Bukovčana 

3 – dobudovanie nadstavby 

 

✓ 

podaná 

žiadosť o NFP 

✖ 

 

1.2.1.1 
Posilnenie sociálnych služieb terénneho a 

ambulantného charakteru 
 

✓ 

 

 

1.2.1.2 

Prepravná služba pre seniorov a ťažko 

zdravotne postihnutých občanov + systém 

včasného varovania 

  

✖ 

ale MČ 

poskytujeme 

príspevok na 

prepravu 

1.2.1.3 Rekonštrukcia klubu dôchodcov  
✓ 

V procese 

 

1.3.1.1 Rozšírenie kamerového systému ✓   
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ale cieľ je 

pokračovať 

v nedostatočne 

pokrytých 

lokalitách 

1.3.1.2 Zvýšenie počtu príslušníkov MsP   

✖ 

nie je možné, 

nie je v 

kompetencii 

MČ 

1.3.1.3 Podpora oplotenia kontajnerových stojísk 
✓ 

 

  

1.3.2.1 Vybudovanie kompostárne   
✖ 

 

1.3.2.2 

Opravy a rekonštrukcie škôl a škôlok s 

cieľom   zvyšovania energetickej 

efektívnosti, skvalitnenia bezpečnosti a 

pedag. procesu 

 

✓ 

 

  

1.3.2.3 
Stroje pre Denovu- zvýšenie výkonnosti a 

zníženie znečistenia ovzdušia 
 

✓ 

 

 

1.3.2.4 

Rekonštrukcie a opravy objektov vo 

vlastníctve MČ - znižovanie energetickej 

náročnosti budov 

✓ 

 

  

1.3.2.5 
Získavanie energie z obnoviteľných 

zdrojov 
  

✖ 

 

1.3.3.1 Územný plán zón  
✓ 

 

 

1.3.4.1 Pokračovanie výstavby parkovísk 
✓ 

 

  

1.3.4.2 

Majetkovo vysporiadať plochu  terasy M. 

Marečka, následne oprava a 

vybudovanie dvojúrovňových 

parkovacích miest 

 
✓ 
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1.3.4.3 
Opravy miestnych komunikácií a 

chodníkov 

✓ 

 

  

1.3.4.4 

Bezpečnosť cyklistov - značenie - 

vodorovné, zvislé, ďalšie možnosti 

trasovania - hlavne z nových obytných 

súborov v súlade s ÚP, segregácia cyklist. 

komunikácii, infraštruktúra pre cyklistov 

 
✓ 

 

 

1.3.4.5 
V spolupráci s mestom a krajom riešiť 

privádzač Eisnerova VU III/00254 

✓ 

za MČ Devínska 

Nová Ves 

splnené 

  

1.3.4.6 

Nová železničná zastávka - Sídlisko DNV - 

infraštruktúra  a napojenie na ostatné 

druhy dopravy 

  

✖ 

nie je v našej 

kompetencii 

1.3.4.7 Rekonštrukcia zastávok MHD 
✓ 

 

  

1.3.4.8 
Predĺženie Opletalovej s napojením na 

nadradenú komunikáciu 
 

✓ 

 

 

1.3.5.1 

Vytvoriť priestory  pre ďalších odborných 

lekárov- sprístupnenie  zdrav. služieb 

hlavne lekárov špecialistov 

  
✖ 

 

1.3.5.2 
Dobudovanie zberného dvora a priestory 

pre DHZ 
 

✓ 

 

 

1.3.5.3 Zvýšenie kapacity  pôvodného cintorína   

✖ 

je 

v kompetencii 

cirkvi 

1.3.5.4 

Realizácia opatrení na predchádzanie, 

zmierňovanie a odstraňovanie následkov 

pandémie ochorenia COVID-19 

✓ 

 

  

2.1.1.1 
PD a následne začatie realizácie výstavby 

centrálneho námestia DNV 
 

✓ 

 

 

2.1.1.2 
Pokračovanie "pešej zóny" z centr. 

námestia - spojnica medzi novou a starou 

DNV, bezpečný pohyb detí..-chodník, 

  
✖ 
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zelený pás medzi cintorínom a sídliskom, 

mobiliár 

2.1.1.3 

Dokončenie revitalizácie Istrijskej - v časti 

od Mýtnice po Nám. 6. apríla, vrátane 

priestoru okolo pamätníka – zjednotiť 

líniovú zeleň pri ceste, upraviť a vyčistiť 

rigoly, rekonštrukcia chodníka – zámková 

dlažba 

  
✖ 

 

2.1.1.4 Výsadba zelene 
✓ 

 

  

2.1.1.5 Obnova mobiliáru - lavičky a smetné koše 
✓ 

 

  

2.1.1.6 

Pokračovanie v rekonštrukciách 

a úpravách areálov MČ 

✓ 

 

  

2.1.1.1 

Podporiť rozvoj infraštruktúry  - služieb - 

Istrijská -rozvoj podnikania, udržateľný 

cestovný ruch 

✓ 

 

  

2.1.1.2 Využitie ZŠ Charkovská 
✓ 

 

  

3.1.1.1 Športová hala  

✓ 

(identifikovaný 

pozemok) 

 

3.1.1.2 Zimný štadión   
✖ 

 

3.1.1.3 Kúpalisko   
✖ 

 

3.1.1.4 
Tréningová plocha futbalisti - spodné 

ihrisko 

✓ 

 

  

3.1.2.1 

Majetkové vysporiadanie pozemkov pod 

cyklotrasou pri Morave, rekonštrukcia 

poškodených úsekov 

 
✓ 

 

 

3.1.2.2 

Revitalizácia rybníka/majetkové 

vysporiadanie/ - oddychová zóna, 

člnkovanie 

✓ ✓  
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revitalizácia 

vodnej nádrže 

revitalizácia 

okolia 

3.1.2.3 
Prístav malých člnov - ekologická 

preprava po Morave 
  

✖ 

 

3.1.2.4 

Iniciovať prepravu  menej zdatných, 

starších a handicapovaných ľudí – 

Cyklomost Slobody–Schlosshof 

  
✖ 

 

3.1.2.5 

Ďalšie využitie priestoru v alúviu rieky 

Moravy v dotyku pod Cyklomostom 

Slobody - športová, relaxačná zóna 

✓ 

 

  

3.2.1.1 Rozvoj areálu za Múzeom starej Devínskej   
✖ 

 

3.2.1.2 

Posilnenie ochrany Pieskovca - 

Sandbergu, relaxačno-edukatívna zóna, 

ekoučebňa v prírode, prístupové 

komunikácie pre peších a cyklistov, 

posilnenie CR, spolupráca s pohraničným 

regiónom r. Moravy 

 
✓ 

 

 

3.2.1.3 Využitie kina Devín   
✖ 

 

3.2.1.4 
Infraštruktúra poznávacieho turizmu - 

možný vznik múzeí, galérií... 

✓ 

 

  

Tabuľka 12 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHRSR MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

na roky 2014 – 2020 
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Tabuľka 13 Prehľad realizovaných projektov MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 2014 – 2020, Zdroj: In-

terná evidencia MÚ, 2021 

Počas predchádzajúceho programového obdobia 2015 – 2020 sa v mestskej časti Bra-

tislava-Devínska Nová Ves realizovalo celkovo  11 projektov financovaných z externých 

zdrojov. 

Bližšia špecifikácia projektov je uvedená v  tabuľke. 

 

2015 

1. Rozšírenie kapacity MŠ P. Horova Štátny rozpočet 

2. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania L2 

Environmentálny 

fond 

3. Dobudovanie športovo – relaxačného areálu pri ZŠ I. Bukovčana, 

zhumanizovanie okolia školy 

BSK a MČ 

4. Oprava cesty na Mečíkovej ulici -2.etapa BSK a MČ 

2016 

5. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Environmentálny 

fond 

2017 

6. Workout park v športovom areáli ZŠ P. Horova 16 BSK a MČ 

7. Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy 

prostredníctvom menežmentu biotopov a environmentálnej výchovy 

2017 - 2022 

85% EÚ/10% ŠR/5% 

MČ 

2019 

8. Nový povrch podlahy v stolnotenisovej herni v ZŠ I. Bukovčana 3 BSK a MČ 

9. Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 

16 – 2019 - 2022 

50% EÚ/45% ŠR/5% 

MČ 

10. Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ I. 

Bukovčana 3 - 2019 - 2022 

50% EÚ/45% ŠR/5% 

MČ 

2020 

11. Výstavba, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 51% Slovenský 

futbalový zväz/49%  

MČ 
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A. II Analýza vonkajšieho prostredia 

9. Poloha 

Územie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je rozložené medzi výraznými prí-

rodnými fenoménmi masívu Malých Karpát a rieky Moravy. Na svojom juhovýchodnom  

okraji k. ú. Devínska Nová Ves ústi do Lamačskej brány ako ťažiskového nástupného prie-

storu do Bratislavy, v severných  a severovýchodných okrajových polohách prechádza 

plynule do poľnohospodárskej krajiny  Záhorskej nížiny. K. ú. Devínska Nová Ves na svojom 

západnom  okraji  bezprostredne susedí s Rakúskom (prostredníctvom hraničnej rieky Mo-

rava). 

Devínska Nová Ves sa nachádza 15 km severozápadne od centra Bratislavy. Rozpre-

stiera sa na okraji Záhorskej nížiny a na úpätí Devínskej Kobyly. Západnú hranicu obce tvorí 

rieka Morava, ktorá je súčasne aj prírodnou hranicou medzi Slovenskom a Rakúskom. Cez 

mestskú časť preteká potok Mláka, ktorý sa vlieva do Moravy. Neďaleko sútoku sa nachá-

dza vodná nádrž Mlynská, ktorej revitalizácia prebehla v prvej polovici roka 2021. 

Na území Devínskej Novej Vsi vyrastá nová štvrť Bory. Táto štvrť je multifunkčný komplex, 

ktorý spája rezidenčné komplexy, administratívne a nákupné priestory, miesto pre relax a 

občiansku vybavenosť. Projekt je budovaný v severozápadnej časti Bratislavy na území 

ohraničenom diaľnicou D2 a cestou do Devínskej Novej Vsi v katastrálnom území mest-

ských častí Lamač a Devínska Nová Ves. Bory sú rozdelené na tri geografické zóny – Cen-

trum, Západ a Sever. Centrum je miesto, kde sa koncentruje vybavenosť a umiestnená je 

tu nákupná galéria Bory Mall aj postupne 

vznikajúca nemocnica Svet zdravia. Západ 

sa tiahne smerom k Devínskej Novej Vsi (ktorej 

je aj súčasťou) a podľa investora je určená 

predovšetkým pre rodinné bývanie. Pôvodne 

tu mala vzniknúť retailová zóna. Sektor Sever 

je zatiaľ len pripravovaná časť Borov severne 

od nemocnice, kde však bude v budúcnosti 

najväčší počet bytov. 

Obrázok 3 Umiestnenie novej štvrte Bory Zdroj: 

www.borybyvanie.sk, 2021 



 

61 

 

 

10. Doprava a dostupnosť územia 

Hlavná komunikačná sieť – cesty I. a II. triedy sú v priamej správe Magistrátu Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pri rekonštrukciách povrchov týchto komunikácií je 

mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves závislá od činnosti magistrátu.  

  

Obrázok 4 Cestná infraštruktúra ,Zdroj: CDB, 2020 
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10.1 Cestná doprava 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má z hľadiska dopravy výhodnú geogra-

fickú polohu. Dopravnú kostru územia, ktorá zároveň formuje jeho komunikačno – sídelné 

a rozvojové osi, tvoria: cesta II. triedy č. II/505 (stará stupavská cesta), ktorá vedie z Brati-

slavy do Vrbového a privádzač do DNV VU III/00244 a cesta z Devína. Územie regiónu je 

priamo napojené na celoštátnu cestnú dopravnú sieť v medzinárodnom prepojení SR a 

ČR (BA – Brno) 

Cestnú sieť v mestskej časti DNV tvoria: štátne cesty (ŠC), vyhradené  úseky štátnych 

ciest, miestne komunikácie (MK) a účelové komunikácie. 

Bratislava je napojená na medzinárodné dopravné ťahy a diaľnice, prostredníctvom 

diaľnice E65 na Českú republiku, diaľnice D-2 na Maďarsko a medzinárodnými dopravnými 

ťahmi E75 a E58 na Rakúsko. Medzinárodný dopravný ťah E58 spája Bratislavu s medziná-

rodným letiskom Schwechat vo Viedni a ťah E75 pokračuje ďalej cez územie Slovenska do 

Poľska a na Ukrajinu. (Slovenská správa ciest, 2005) 

Cez mesto vedie široká sieť ciest a dopravných uzlov. Bratislava predstavuje najvýznam-

nejší dopravný uzol Slovenskej republiky a to nielen v cestnej doprave.  

10.2 Železničná doprava 

Devínska Nová Ves má výhodnú polohu aj z hľadiska železničnej dopravy. Je význam-

ným železničným uzlom, pretože je jedným z dvoch železničných hraničných priechodov 

do Rakúska, keďže v Devínskej Novej Vsi odbočuje aj trať č. 111 smerom na Marchegg 

a Viedeň. Katastrálnym územím Devínskej Novej Vsi v smere juh – sever prechádza želez-

ničná trať č. 110 Bratislava – Malacky – Kúty, ktorá je slovenskou časťou hlavného ťahu 

Bratislava - Brno - Praha (prepojenie medzi SR a ČR).Železničná trať prechádza intravilá-

nom mestskej časti a premávajú po nej expresné vlaky medzinárodnej siete EUROCITY a 

expresné vlaky vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej siete IC.  

 V katastrálnom území sa nachádza železničná stanica  a železničná zastávka pre 

osobné vlaky (DJ). Železničná stanica je umiestnená v časti IBV v blízkosti výrobnej zóny 

(VW). Je vzdialená od sídlisk, a preto je pre osobnú dopravu využívaná hlavne v rámci BID 

obyvateľmi starej DNV, pracovníkmi VW, a občanmi SR, ktorí cestujú vlakom  za prácou do 

Rakúska. 

Pri realizácii projektových zámerov, ktoré budú realizované v blízkosti dráh a objektov 

ŽSR bude mestská časť postupovať v zmysle Zákona o dráhach č. 513/2009. Mestská časť 

bude prihliadať na ochranné pásma dráhy tak, ako sú týmto zákonom definované a na 

dodržanie všetkých stavebných, technických a bezpečnostných požiadaviek. Samo-

správa tiež bude prihliadať na splnenie týchto požiadaviek: 

Zabezpečenie prejazdnosti (obslužnosti) železničnej trati č. 126 Kúty, Bratislava (PT-32) 

alebo núdzovej prevádzky trate s využitím obchádzkových tratí hlavne (pre účely MO SR). 
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MČ bude pri realizácii aktivít prihliadať na: 

Exitujúce strategické a rozvojové zámery na železničnej infraštruktúre:  

a) Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (číslo: OU-BA-OSZP3-2021/103064-016) vydané  

dňa 29.12.2021 Okresným úradom Bratislava k oznámeniu o zmene EIA „Komplexná rekon-

štrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) - Devínska Nová Ves, TÚ 

2805, DÚ 02, št.hr. OBB Devínska Nová Ves“.  

b) „Modernizácia železničného uzla Bratislava - vetva ZÁPAD“, na ktorú v súčasnosti 

prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Účelom navrhovanej 

činnosti je modernizácia železničného uzla Bratislava - vetva ZÁPAD, ktorá zahŕňa želez-

ničnú infraštruktúru na území mesta Bratislava v úseku ŽST Devínska Nová Ves (vrátane) – 

ŽST Bratislava hlavná stanica (vrátane) v sžkın 39,494 – 55,379.  

c) Záverečné stanovisko (číslo: 2264/2017-1.7) vydané dňa 19.02.2018 MŽP SR k zámeru 

EIA „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska 

Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ“. Bližšie informácie sú verejne dostupné na nižšie uve-

denej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-

bratislava-hl-st-kuty-lanzhot-cz-usek-t.  

d) Projekt ,,ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska 

Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projek-

tová dokumentácia (DÚR)“, kde pre všetky terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP 

č. 1 - Devínska Nová Ves, TIOP č. 2 - Lamačská brána, TIOP č. 4 - Mladá Garda, TIOP č. 5 - 

Trnávka, TIOP č. 6 - Ružinov a TIOP č. 7 - Vrakuňa) bola do 31.12.2019 dodaná dokumen-

tácia pre územné rozhodnutie (vrátane prieskumov) a doručené právoplatné územné roz-

hodnutia. Investor obnovil všetky vyjadrenia a v 06/2021 podal na stavebný úrad BA Nové 

Mesto žiadosť o obnovenie územného rozhodnutia.  

e) Projektovú prípravu a zároveň aj realizáciu stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej 

trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SRIČR“ pre ktorú začal Zhotoviteľ zabezpečovať 

podklady k začatiu procesu územného konania a súčasnosti prebiehajú niektoré územné 

konania. Následne boli začaté práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie na 

stavbu: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves -- štátna hranica SR/ČR"; 

úsek Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, (sžkm 68,090 – 74,900); časť Kúty (mimo) - štátna 

hranica SR/CR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600) a časť A.2.1.1: Brodské (mimo) - Brodské (sžkın 

71,600 – 72,750) zhotoviteľ zabezpečil právoplatné územné rozhodnutia. Na úseku Devín-

ska Nová Ves (mimo) - Malacky sžkm 1,384 - sžkm 25,670 je vydané územné rozhodnutie 

pre UCS 01 a 02 – úsek Devínska Nová Ves (mimo) - Zohor (sžkm 1,384 - 13,800). Pre UCS 03 

a 04 – úsek Zohor (mimo) - Malacky (sžkm 13,800 – 25,670) prebieha územné konanie ukon-

čenie procesu predpokladáme v 5/2022. “ 
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10.3 Ďalšie typy dopravy 

Lodná doprava  

V riešenom území nie je predpoklad priameho využívania vodnej dopravy. I keď boli 

výhľadové zámery využívania rieky Moravy pre vodnú dopravu, neuvažuje  sa s umiestne-

ním prístavu. Pre využívanie vodnej dopravy je možnosť cestného a železničného napoje-

nia na medzinárodný prístav na Dunaji v Bratislave – Pálenisku, kde je lodná doprava za-

bezpečovaná obojstranne z Čierneho mora, prepojením cez kanál Dunaj – Mohan - Rýn 

až do Severného mora. V osobnej doprave sa využíva prístav najmä na výletné a rekre-

ačné plavby na vodné dielo Gabčíkovo, na hrad Devín, okružné plavby mestom, ale aj 

do neďalekej Viedne a Budapešti. 

Mestská hromadná doprava  

Linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) premávajúce mestskou časťou Devínska 

Nová Ves sú napojené na celomestský systém MHD Bratislavy, ktorý zabezpečuje Do-

pravný podnik Bratislava (DPB). V súčasnosti je DNV prepojená s priľahlými mestskými čas-

ťami len autobusovou dopravou. Premáva tu 10 liniek MHD (linky č. 20, 21, 23, 25, 26, 92), 

z ktorých sú 4 linky určené pre automobilový závod VW. Okrajovou časťou DNV prechádza 

aj linka 123 na trase Dúbravka – Bory – Lamač. 

Statická doprava a regulácia parkovania v mestskej časti 

MČ eviduje viac ako 3000 parkovacích miest. Sú umiestnené na sídliskách pri bytových 

domoch a pri verejných priestranstvách. V evidencii chýbajú parkovacie plochy pri novej 

bytovej výstavbe v lokalitách: na ulici Štefana Králika, Pod Glavicou a bytových projek-

toch Devínsky dvor, Amber, Bory západ a pri vyššej občianskej vybavenosti. Najväčšie par-

kovacie plochy pri občianskej vybavenosti sa nachádzajú pri Supermarkete Terno, pri pre-

dajni LIDL, v OC Glavica a pri železničnej stanici. 

Cyklistická doprava 

V MČ je približne 10 km cyklistických chodníkov (ako samostatne zriadených účelových 

komunikácií) vedených v západnom dotyku s obytnou zónou (spojenie Devína s Vysokou 

pri Morave).  

Územím mestskej časti prechádza aj cyklotrasa R11 pri Boroch. Táto súvislá, takmer 2 km 

dlhá trasa je spoločná pre chodcov a cyklistov s oddeleným pohybom. Chodci majú svoj 

priestor bližšie k potoku, cyklisti zase na opačnej strane. Vedenie popri potoku má okrem 

príjemnej prírodnej kulisy aj výhodu malého počtu priečnych križovaní cyklotrasy s inými 

cestami, čím je jazda po nej plynulá a s minimálnym rizikom kolízií. 
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Mapa 2 Sieť cyklotrás v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: www.oma.sk 

Cez Devínsku Novú Ves prechádzajú viaceré regionálne cyklistické trasy. Dôležitým cez-

hraničným spojovacím elementom je Cyklomost Slobody, ktorý prepája slovenské regio-

nálne cyklistické siete s rakúskymi. Súčasne slúži aj ako hraničný prechod.  

Mestskou čassťou Bratislava – Devínska Nová Ves prechádzajú viaceré významné cyk-

lotrasy, na ktoré je možné sa napojiť: 

Cesta Železnej opony – sekcia Slovensko 2 s celkovou dĺžkou 48 km (značená červenou 

farbou)  

Záhorská cyklomagistrála s celkovou dĺžkou 128 km (značená červenou farbou). Pre-

chádza lokalitami Devín – Zohor – Malacky – Šaštín-Stráže – Holíč – Skalica – Senica 

Marianská cyklocesta s celkovou dĺžkou 11,8 km (značená zelenou farbou). Prechádza 

lokalitami Devínska Nová Ves – Záhorská Bystrica – Marianka. 

Devínska Nová Ves – Dúbravská hlavica – Karlova Ves s celkovou dĺžkou 10,9 km (zna-

čená modrou farbou). Prechádza lokalitami Devínska Nová Ves a Karlova Ves. 

Strmé sady – Pod Devínskou Kobylou s celkovou dĺžkou 4,7 km (značená žltou farbou).  

9. okruh s celkovou dĺžkou 10,8 km 

Carnuntum – SchlossHof – Bratislava tour s celkovou dĺžkou 54 km v správe STaRZ. 

MČ plánuje realizovať cyklotrasy DNV – Dúbravka, DNV - Záhorská Bystrica – rekonštruk-

cia a DNV – Devín. 
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11. Prírodné podmienky 

Katastrálne územie Devínskej Novej Vsi je charakterizované rozmanitosťou abiotických  

a biotických pomerov, čo spolu  s pôsobením človeka na krajinu podmienilo rozvoj pestrej 

krajinnej štruktúry. Západnú hranicu územia tvorí rieka Morava s jej charakteristickými  niv-

nými lesnými, močiarnymi a lúčnymi spoločenstvami, relatívne málo  antropogénne po-

zmenenými v dôsledku uzavretia hraničného územia od roku 1948 do roku 1990. Na severe 

sa nachádza chatová osada a lesík, južnej časti dominuje masív Devínskej Kobyly. V stred-

nej  časti  územia sa vyvinuli priaznivé podmienky pre urbanizáciu i hospodársku činnosť. 

 Lesné porasty  sa nachádzajú v južnej časti územia (Devínske Karpaty) a v menšej 

časti v severnej časti (oblasť Devínskeho jazera). Lesnatosť územia je 24 %. Brehové porasty  

sa nachádzajú predovšetkým pri Morave. Tvoria ich takmer nenarušené vodné, močiarne, 

lúčne a lesné spoločenstvá. Trávnaté porasty alúvia Moravy sú posledným územím  v Bra-

tislave s veľkoplošne rozšírenými poloprírodnými lúkami. Sú to jedinečné biotopy, ktorých 

vznik i súčasná podoba sú výsledkom ekologických faktorov i činnosti človeka. Rozptýlenú 

krajinnú zeleň predstavujú ojedinelo sa vyskytujúce lesíky, resp. skupiny nelesnej a krovinnej 

vegetácie. V zastavanej časti mestskej časti sa vyskytujú sadovnícky upravené plochy ze-

lene, ako i úžitkové a okrasné záhrady na nezastavaných častiach parciel so zástavbou 

rodinných domov. Ornú pôdu pokrývajú jednotlivé kultúry rastlinnej poľnohospodárskej vý-

roby, ktorá sa riadi osevnými plánmi. 

12. Využitie zeme 

Celková výmera územia je 24,22 km2, z čoho zastavané územie (intravilán mestskej 

časti) predstavuje 21,59 %.  

Územie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves tvorí 11,52 km2 poľnohospodárskej 

pôdy (trvalé trávnaté porasty, ovocné sady, záhrady, vinice a orná pôda) a 12,70 km2 ne-

poľnohospodárskej pôdy (lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria 

a ostatné). 

Poľnohospodárska pôda teda na území mestskej časti zaberá približne 48 % z celkovej 

výmery územia.  Väčšinou ide o ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty. 
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Graf 26 Využitie poľnohospodárskej pôdy, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Spomedzi nepoľnohospodárskej pôdy najvýraznejšiu časť územia zaberá zastavaná 

plocha (5,22 km2), ktorá predstavuje 41,12 % z nepoľnohospodárskej pôdy. Vodné plochy 

na území mestskej časti tvoria 6,83 %,  lesné pozemky predstavujú 24,23 % a ostatná nepo-

ľnohospodárska pôda zvyšných 27,82 %.. 

 

Graf 27 Využitie poľnohospodárskej pôdy, Zdroj: Štatistický úrad SR, 2022 

Dané rozčlenenie výmery územia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves nazna-

čuje, že mestská časť v sebe spája predpoklady príjemného prostredia s dostatkom prírod-

ných podmienok vhodných na rekreáciu. 
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pôda  - vinica

0,57%

Poľnohospodárska 

pôda  - záhrada

9,09%

Poľnohospodárska 

pôda  - ovocný 

sad 0,02%

Poľnohospodárska 

pôda  - trvalý 

trávny porast 

39,09%

Poľnohospodárska pôda

Nepoľnohospodárska 

pôda - lesný pozemok 

24,23%

Nepoľnohospodárska 

pôda - vodná plocha 

6,83%
Nepoľnohospodárska 

pôda - zastavaná 

plocha

41,12%

Nepoľnohospodárska 

pôda - ostatná plocha 

27,82%

Nepoľnohospodárska pôda
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13. Životné prostredie 

13.1  Kvalita ovzdušia, pôdy, podzemných 

a povrchových vôd 

Kvalita ovzdušia 

V katastrálnom území Devínskej Novej Vsi je niekoľko zdrojov znečistenia: Volkswagen 

Slovakia, a.s., Teplo GGE, ČOV, priemyselné parky a iné.  

Zákon č. 137/2010 Z.z. Zákon o ovzduší (v znení č. 318/2012 Z.z., 180/2013 Z.z., 350/2015 

Z.z.) upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred 

vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou. Územie Bratislavského kraja patrí k úze-

miam so stredne znečisteným ovzduším. Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia pochádzajú 

z bodových zdrojov priemyselnej prevádzky (Slovnaft, Volkswagen, CRH (Holcim) a iné), 

ale aj z mobilných zdrojov - automobilová doprava. Vzhľadom k všeobecne priaznivým 

klimatickým a mikroklimatickým pomerom je územie veľmi dobre prevetrávané, v dô-

sledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťu-

júcich látok. Z hľadiska zdrojov znečistenia sa podieľajú na znečistení ovzdušia najmä ener-

getické zdroje priemyselných podnikov, centrálne tepelné zdroje, blokové kotolne, do-

máce kúreniská, automobilová doprava a prach z ulíc, z nespevnených plôch a poľno-

hospodárskej pôdy. 

Samospráva plánuje realizovať viacero projektov, ktoré budú prispievať k zlepšovaniu 

kvality ovzdušia, medzi nimi sú napríklad projektové zámery: 

- Rekonštrukcie a opravy objektov vo vlastníctve MČ – znižovanie energetickej 

náročnosti budov 

- Vybudovanie kompostárne 

- Stroje pre Denovu – zvýšenie výkonnosti a zníženie znečistenia ovzdušia 

- Získavanie energie z obnoviteľných zdrojov 

- Výsadba zelene 

V súvislosti s ďalším rozvojom a požiadavkami na zdravé životné prostredie je potrebné 

podporovať nízkoemisné a bezemisné zdroje vykurovania a dopravy a zároveň rešpekto-

vať zeleň ako účinné opatrenie na zlepšenie kvality ovzdušia. Medzi vhodné a účinné 

opatrenie na ochranu zdravia detí v školských zariadeniach, v prípade detských ihrísk pat-

ria napríklad oddelenie plôch verejných priestorov a parkov od cestných komunikácií 

alebo redukcia znečisťujúcich látok v ovzduší z dopravy výsadbou živých plotov a vege-

tačných fasád po obvod plôch a areálov. 

Na území MČ Bratislava-Devínska Nová Ves sa nachádzajú oblasti s nízkym až vysokým 

radónovým rizikom. Stredné a vysoké radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti 

ďalšieho využitia územia. 
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Kvalita pôdy 

Znečistenie horninového prostredia úzko súvisí so znečistením podzemných vôd. Reali-

záciou sanačných prác v podniku Volkswagen Slovakia a. s. , obmedzovaním výroby 

v podniku Technické sklo, postupným odstraňovaním starých záťaží dochádza postupne 

k znižovaniu kontaminácie  pôd a horninového prostredia. Osobitným problémom je ve-

terná erózia  na poľnohospodársky obrábanej pôde, ktorá prispieva k zvyšovaniu praš-

ného spádu, tiež aj okysľovanie pôdneho fondu, ktoré je spôsobené vplyvom emisií SO2 

a NOx. 

Na kvalitu pôdy majú vplyv aj svahové deformácie. Na území mestskej časti sú evido-

vané svahové deformácie (zosuvné územia). V katastrálnom území m. č. Bratislava – De-

vínska Nová Ves je zaregistrovaný výskyt jedného aktívneho zosuvu. Nestabilné je aj bez-

prostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie. Hodnotené územie patrí do ra-

jónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropo-

génne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona 

povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky 

geologických prác. 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 

území pre stavebné účely. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves bude pri realizácii 

svojich strategických zámeroch zohľadňovať tieto skutočnosti. 

Kvalita vôd 

Vo všeobecnosti zásadný problém z hľadiska vplyvov na kvalitu vôd vytvárajú sídelné 

aglomerácie, (najmä odpadové vody z priemyselných zariadení, zariadení na spracova-

nie a zneškodňovanie odpadu a iné), poľnohospodárstvo (používanie agrochemikálií a 

ich priame uvoľňovanie), ťažba nerastných surovín a skládky odpadov. 

Územie patrí do čiastkového povodia Dunaja - povodia Moravy. Riečna sieť v území je 

nerovnomerne priestorovo diferencovaná. Úbočie Malých Karpát odvodňujú potoky s níz-

kym prietokom vody, ktoré sa na nížine spájajú a koncentrujú sa do potoku Mláka,  ktorá 

ústi do Moravy. 

Vodnatosť pritekajúcich tokov je v priamej závislosti od atmosférických zrážok. V lete 

bývajú zvyčajne vysušené. Kvalita povrchovej vody sa sleduje na tokoch Morava a Mláka. 

Kvalita vody povodia Moravy sa pohybuje najviac v III. a IV. triede čistoty, čiže ide o silne 

znečistenú vodu. Kvalita vody v Morave je ovplyvňovaná jednak znečistením privádzaným 

z Českej republiky a Rakúska, ale aj znečistením z bodových zdrojov a z poľnohospodár-

skej výroby na území SR. Kvalita toku Mláka predstavuje veľmi silne znečistenú vodu. 

Najväčším zdrojom znečistenia vody v Mláke je ČOV a  Volkswagen Slovakia a.s., ktorý 

však v posledných rokoch realizoval konkrétne opatrenia a kvalita vody v Mláke sa zlep-

šila. 
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Podzemné vody boli v nedávnej minulosti veľmi znečistené v dôsledku starých environ-

mentálnych záťaží zo strojárskej výroby Bratislavských automobilových závodov. K zlému 

stavu prispievala aj poľnohospodárska výroba, a to aplikáciou hnojív a pesticídov. V sú-

časnosti je situácia lepšia, pretože v 90. rokoch 20. stor. boli vykonané sanačné práce, stav 

podzemných vôd sa stabilizoval a zvyškové znečistenie sa odbúrava prirodzenými samo-

čistiacimi procesmi. 

Environmentálne záťaže 

V katastrálnom území MČ Bratislava – Devínska Nová Ves sú na základe výpisu z Infor-

mačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne zá-

ťaže:  

I.Názov EZ: B4 (007)/ Bratislava - Dúbravka - Technické sklo - areál závodu Názov lokality: 

Technické sklo - areál závodu. Druh činnosti: sklárska výroba. Stupeň priority: EZ so strednou 

prioritou (K 35 – 65 ). Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž   

II. Názov EZ: B4 (003) / Bratislava-Devínska Nová Ves – obaľovačka bitúmenových  zmesí 

Názov lokality: obaľovačka bitúmenových zmesí. Druh činnosti: obaľovačka bitúmeno-

vých zmesí Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K<35). Registrovaná ako: A Pravdepo-

dobná environmentálna záťaž   

III. Názov EZ: B4 (005) / Bratislava – Devínska Nová Ves - poľnohospodárske družstvo. 

Názov lokality: poľnohospodárske družstvo. Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu. 

Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K<35 ) Registrovaná ako: A Pravdepodobná environ-

mentálna záťaž   

IV. Názov EZ: B4 (001) / Bratislava-Devínska Nová Ves – kameňolom Srdce Názov lokality: 

kameňolom Srdce. Druh činnosti: areál tekutých / pastovitých odpadov. Stupeň priority: v 

registri nie je uvedené. Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita   

V. Názov EZ: B4 (001) / Bratislava – Devínska Nová Ves – Volkswagen Slovakia areál zá-

vodu. Názov lokality: Volkswagen Slovakia - areál závodu Druh činnosti: strojárska výrob.a 

Stupeň priority: v registri nie je uvedené Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná 

lokalita  

VI. Názov EZ: B4 (002) / Bratislava – Devínska Nová Ves - kameňolom Vápenka - areál 

PRESSKAM. Názov lokality: kameňolom Vápenka – areál PRESSKAM. Druh činnosti: skládka 

komunálneho odpadu Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K<35 ). Registrovaná ako: A 

Pravdepodobná environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

VII. Názov EZ: B4 (004)/ Bratislava – Devínska Nová Ves - ohyb železnice. Názov lokality: 

ohyb železnice. Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu Stupeň priority: EZ s nízkou 

prioritou ( K<35) Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž. C Sano-

vaná / rekultivovaná lokalita  
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VIII. Názov EZ: B4 (006) / Bratislava – Devínska Nová Ves - skládka odpadov pri Volkswa-

gene. Názov lokality: skládka odpadov pri Volkswagene. Druh činnosti: skládka komunál-

neho odpadu Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65 ) Registrovaná ako: A Prav-

depodobná environmentálna záťaž C Sanovaná/ rekultivovaná lokalita.  

Pravdepodobná environmentálna záťaž v území, kde sa environmentálne záťaže na-

chádzajú môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. Mestská časť Brati-

slava-Devínska Nová Ves bude pri realizácii svojich strategických zámerov dôkladne 

zohľadňovať tieto skutočnosti. 

Riziko nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy 

V rámci hodnotenia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy sa berie ohľad najmä na ri-

ziká spojené s extrémnymi horúčavami a riziká spojené s intenzívnymi zrážkami. Tieto ne-

priaznivé dôsledky sa týkajú celého hlavného mesta Bratislava a je potrebné ich vnímať 

ako hrozbu. Riziká spojené so zmenou klímy je možné eliminovať realizáciou vhodných 

opatrení, akými sú napríklad protipovodňové opatrenia alebo výsadba zelene za účelom 

ochladzovania priestoru. Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves už v minulosti reali-

zovala niekoľko projektov, ktorých cieľom bola eliminácia nepriaznivých dôsledkov zmeny 

klímy a v týchto aktivitách plánuje naďalej pokračovať. 

Hluk, vibrácie, prašnosť 

 Medzi prvky, ktoré pôsobia nepriaznivo na kvalitu životného prostredia patria hluk, 

vibrácie a prašnosť, ktorých zdrojom je najčastejšie doprava. V iných prípadoch môže ísť 

aj o negatívne externality pri činnosti podnikov, ktoré svoju činnosť vykonávajú na území 

mestskej časti. Mestská časť v súčinnosti s kompetentnými orgánmi dbá na dodržiavanie 

platnej legislatívy, limitov a noriem v tejto oblasti. Mestská časť v prípade potreby bude 

realizovať protihlukové opatrenia a iné opatrenia, ktorými zmierni hluk, vibrácie a prašnosť 

na dotknutom území, čím bude prispievať zlepšovaniu kvality životného prostredia a kvality 

života obyvateľov mestskej časti.  

V mestskej časti sa nenachádzajú významné zdroje pachu, hluku, vibrácií a prašnosti. 

Ide len o bežné zdroje, akými sú doprava a činnosť výrobných podnikov.   

13.2 Chránené územia 

 Z hľadiska záujmov ochrany prírody sú na danom území nasledujúce chránené úze-

mia: 

- Chránená  krajinná oblasť Malé Karpaty (CHKO) 

- Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla 

- Prírodná rezervácia Štokerauská vápenka  

- Chránený areál Devínske alúvium Moravy 

- Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 

- Chránený areál Devínske jazero 



 

72 

 

 

(Štátna ochrana prírody SR, 2012) 

 CHKO Malé Karpaty predstavuje najzápadnejšie pohorie karpatského oblúka. Cha-

rakteristickým rastlinným spoločenstvom sú borovicovo-dubové a dubovo-hrabové lesy. 

Ekologicky sa zaraďuje do formácie listnatého lesa, lesostepí a stepí.  

 

Obrázok 5 CHKO Malé Karpaty, Zdroj: www.tikdnv.sk 

Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla predstavuje prírodný komplex s mimo-

riadnymi hodnotami botanickými, zoologickými, geologickými i paleontologickými, vý-

značnými  teplomilnými a suchomilnými spoločenstvami s bohatým zastúpením zriedka-

vých i ojedinelých druhov. Lokalita je negatívne ovplyvňovaná antropogénnymi zásahmi: 

v minulosti zalesňovanie s použitím nepôvodných drevín, neskôr rozširovaním chatovej vý-

stavby a nadmernou návštevnosťou. Súčasťou Devínskej Kobyly je i chránené nálezisko 

Pieskovec, ktoré je svetovým náleziskom treťohorných neogénnych skamenelín morských 

organizmov, ako  aj zvyškov rôznych suchozemských organizmov, ktoré sem splavili rieky. 

Nálezisko bolo vážne ohrozené ťažbou piesku, zriaďovaním skládok odpadu, nekontrolo-

vaným vjazdom motorových vozidiel a tiež nevhodným športovým využitím.  

 Štokeravská vápenka bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu v roku 1993. V lomoch 

sa od roku 1891 do 70-tych rokov 20 storočia ťažil tmavosivý vápenec treťohorného veku. 
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Našli sa tu zvyšky rôznych suchozemských stavovcov. K najvýznamnejším nálezom patria 

lebka tuleňa, zvyšky opice Propliopithecus vindobensis a tiež zuby Dryopitheka, ktorý prav-

depodobne patril predchodcom ľudoopov. Tiež sú tu pozostatky menšej jaskyne treťohor-

ného veku a lesostepné porasty s pestrým floristickým zložením.  

 V chránenom areáli Devínske alúvium Moravy sa nachádzajú hodnotné lužné lesy, 

vodné a močiarne spoločenstvá a spoločenstvá vlhkých lúk, s početným výskytom chrá-

nených a ohrozených druhov fauny. Tiež je tu výskyt hniezdiska bocianov. Územie je zapí-

sané v Zozname medzinárodne významných mokradí Ramsarskej konvencie. 

Na území mestskej časti sa nachádza vzácny strom Sofora japonská /Japan Sophora/ 

zaradený do zoznamu chránených stromov. Rastie na Charkovskej ulici. Strom má vysokú 

biologickú, estetickú a krajinotvornú hodnotu. Podľa parametrov stromu sa jedná o naj-

väčšiu soforu na území Bratislavy. 

 

Obrázok 6 Územia európskeho významu - Devínske alúvium Moravy, Devínska Kobyla, Štokeravská 

vápenka, Zdroj: www.tikdnv.sk 

Územie Chráneného areálu Devínske jazero je situované na ľavom brehu rieky Morava, 

južne od obce Vysoká pri Morave. Predstavuje jeden z najzachovalejších celkov lužných 

lesov, siete mŕtvych ramien a zaplavovaných aluviálnych lúk v strednej Európe. Územie je 

súčasťou inundačného územia rieky Moravy. Tým sa pre väčšinu lesných spoločenstiev, 

ale aj nelesnú močiarnu vegetáciu vytvorili špecifické pôdno-ekologické podmienky. Pre 

lesné fytocenózy to znamená vývoj len na základe kolísavej hladiny podzemnej vody, pre 

vodnú a močiarnu vegetáciu nerušený proces zarastania na relatívne pokojných vodách 

mŕtvych ramien.  

https://tikdnv.sk/uzemie-medzinarodneho-vyznamu/
https://tikdnv.sk/uzemie-medzinarodneho-vyznamu/
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 Na území DNV sú tiež navrhnuté prvky ÚSES (Územný systém ekologickej stability)  - 

biocentrá a biokoridory provincionálneho, regionálneho a nadregionálneho významu. 

Biocentrum je ekologicky významný segment krajiny, ktorý svojou veľkosťou a stavom 

ekologických podmienok umožňuje trvalú existenciu druhov a spoločenstiev jej prirodze-

ného genofondu. V k. ú. DNV sú nasledujúce biocentrá: 

- Provincionálne biocentrum Devínska Kobyla 

- Nadregionálne biocentrum Dolnomoravská niva 

- Regionálne biocentrum Devínske jazero 

Biokoridor je krajinný segment, ktorý prepojuje medzi sebou biocentrá  spôsobom umož-

ňujúcim migráciu organizmov, i keď pre ich rozhodujúcu časť nemusí poskytovať exis-

tenčné podmienky. V k. ú. sa nachádzajú biokoridory: 

- Nadregionálny biokoridor Alúvium Moravy 

- Regionálny biokoridor stará Mláka s prítokmi 

- Regionálny biokoridor Lamač Devínska Kobyla 

- Regionálny biokoridor Devínska kobyla- Marchfeld 

Natura 2000 je súhrnný názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie 

a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva. Táto sústava chrá-

nených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne 

rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území 

štátov Európskej. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území: chránené vtáčie územia a 

územia európskeho významu. V katastri MČ Bratislava – Devínska Nová Ves sa nachádzajú 

tieto územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000: 

SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie (chránené vtáčie územie) 

SKUEV0313 Devínske jazero (územie európskeho významu) 
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Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie bolo vyhlásené nariadenim vlády Sloven-

skej republiky číslo 145/2015 Z.z. z dôvodu zabezpečenia priaznivého stavu biotopov dru-

hov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, 

bučiaka trsťového, haje tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika 

močiarneho, kane močiarnej, kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čier-

neho, rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hr-

dzavky potápavej, brehule hnedej, prepelice poľnej, hrdličky poľnej, muchára sivého, slá-

vika modráka, škovránka stromového, lelka obyčajného, ďatľa prostredného, ďatľa čier-

neho a chrapkáča poľného a zimovísk husi bieločelej, husi divej, husi krátkozobej, husi ma-

lej, husi siatinnej, husi snežnej, bernikly tmavej, bernikly bielolícej a bernikly červenokrkej a 

zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

 

Obrázok 7 Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, Zdroj: www.tikdnv.sk 

Predmetom ochrany územia európskeho významu „Devínske jazero“ je zachovanie ty-

pického rázu lužnej krajiny, ktorá vznikla činnosťou rieky nížinného typu. 

V katastri MČ sa tiež nachádza lokalita Ramsar – Moravské luhy 

http://www.tikdnv.sk/
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Na území DNV sa ramsarská lokalita – Moravské Luhy z časti prekrýva s územím Devínske 

alúvium Moravy.  

 

Obrázok 8 Ramsarská lokalita – Moravské luhy, Zdroj: www.tikdnv.sk 

13.3  Ochrana životného prostredia a aktivity odboru 

životného prostredia 

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves komplexne zabezpečuje:  

- úlohy štátnej správy prenesené na MČ na úseku poľnohospodárstva, veterinár-

nej starostlivosti a rybárstva 

- úlohy štátnej správy prenesené na MČ na úseku životného prostredia, v oblasti 

štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, ochrany drevín vrátene povo-

ľovania výrubov 

- spolupráca s Denovy (príspevkovej organizácie MČ) v oblasti tvorby a údržby 

zelene 

- riešenie problémov súvisiacich s chovom psov 

 V rámci ochrany životného prostredia mestská časť vypracovala dokument  - 

Úprava verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves - 1. ETAPA : 

Revitalizácia verejnej zelene na ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Milana Marečka (OS 

Kostolné), dostupné na:  

https://tikdnv.sk/devinske-aluvium-moravy/
https://tikdnv.sk/devinske-aluvium-moravy/
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https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/10323/kvz-dnv-prez-

2020-10-0-_zverejnenie.pdf . 

Príspevková organizácia MČ Bratislava-Devínska Nová Ves - DENOVA vypracováva 

Operačný plán zimnej údržby, k nahliadnutiu je na webovej stránke MČ. 

https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/4050/operacny-

plan-zimnej-udrzby-denova-2019.pdf 

Ostatné požiadavky na ochranu životného prostredia 

V katastrálnom území mestskej časti Devínska Nová Ves, Bratislava sa nachádza vý-

hradné ložisko „Devínska Nová Ves (544) – tehliarske suroviny“; s určeným dobývacím pries-

torom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré využíva Esterian, a.s., Bratislava.  

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia 

územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z 

podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať 

riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných 

záujmov najvýhodnejšie. Mestská časť pri realizácií aktivít bude dodržať ustanovenia § 18 

a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti zne-

možneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zá-

kona vyznačií hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnop-

lánovacej dokumentácii.  

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk mestská časť aj územia v blíz-

kosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nebude využívať ako obytné, 

prípadne rekreačné územia s novými stavbami. 

V katastrálnom území mestskej 

časti sú evidované štyri skládky s 

ukončenou prevádzkou a tri od-

vezené skládky. Mestská časť uve-

dené skládky odpadov dosta-

točne zohľadní v územnoplánova-

cej dokumentácii. 

 

https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/10323/kvz-dnv-prez-2020-10-0-_zverejnenie.pdf
https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/10323/kvz-dnv-prez-2020-10-0-_zverejnenie.pdf
https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/4050/operacny-plan-zimnej-udrzby-denova-2019.pdf
https://www.devinskanovaves.sk/data/page/devinskanovaves.sk/4050/operacny-plan-zimnej-udrzby-denova-2019.pdf
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A. III zhodnotenie súčasného stavu územia 

14.  SWOT analýza a syntéza jej výsledkov 

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) kompletizuje a zora-

ďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa dôležitosti. SWOT 

analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi vnútor-

nými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie vnútor-

ných silných a slabých stránok mestskej časti a možností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší 

rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.  

 

 

Schéma 3 SWOT analýza mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, Zdroj: vlastné spracovanie 
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S (strengths) W (weakness) 
- Vzdelanostná úroveň obyvateľstva 

- Disponibilné rozvojové plochy 

- Zastúpenie občianskej vybavenosti 

- Miestna televízia 

- Kultúrne tradície 

- Integrovaný dopravný systém 

Bratislavského kraja 

- Atraktivita okolitej prírody a ŽP 

- Dopravné napojenie 

- Protipovodňové opatrenia 

- Tranzitné a regionálne cyklotrasy 

- Kapacita a zastúpenie inžinierských sietí 

- Prítomnosť TIK 

- Kapacita parkovísk v obytných 

súboroch 

- Mestská hromadná doprava 

v špičke 

- Segregácia cyklistických 

komunikácií a dopravna 

infraštruktúra cyklistickej dopravy 

- Významné rekreačné zariadenia 

- Pokrytie štátnymi zdravotníckymi 

zariadeniami 

- Kapacity mestskej polície 

- Upokojená doprava v sídle 

- Absencia centrálneho verejného 

priestoru 

 

O (opportunities) T (threats) 
- Hospodárenie samosprávy/ MČ 

- Prítomnosť významného 

zamestnávateľa a priemyselné zázemie 

- Prílev developerských projektov 

- Medzinárodné a regionálne 

partnerstvá 

- Posilnenie integrovanej dopravy 

- Kultúrno-historický potenciál 

- Infraštruktúra pre splav Moravy 

- Cyklodoprava ako súčasť mestskej 

mobility 

- Potenciál cezhraničného prepojenia s 

Rakúskom 

- Manažmentová a marketingová 

podpora cestovného ruchu 

- Podpora dobrovoľníckych aktivít 

- Intenzita cestnej dopravy 

(vyťaženosť komunikácií) 

- Environmentálna záťaž z výroby 

- Záber poľnohospodárskej pôdy 

- Pokles rentability služieb v sídle 

- Degradácia chránených území 

- Radónové riziko 

- Zmena klímy a jej dôsledky  

- Možný úbytok zdravotníckych 

ambulancií 

 

 

 

 



 

80 

 

 

15.  Hlavné disparity a faktory rozvoja 

Na základe vykonanej SWOT analýzy je možné identifikovať kľúčové disparity a faktory 

rozvoja územia. Kombináciou silných stránok a príležitostí získame hlavné faktory roz-

voja, naopak, kombináciou slabých stránok a ohrození môžeme identifikovať hlavné dis-

parity. Poznanie hlavných faktorov ako aj disparít prispieva k formulácii vhodnej stratégie, 

ktorou by sa v budúcnosti mestská časť mala uberať. 

 

 

Schéma 4 Hlavné disparity a faktory rozvoja, Zdroj: Vlastné spracovanie 

STEEP analýza 

Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory a na ich základe for-

muluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP analýza. Táto metóda 

hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v týchto segmentoch: so-

ciálne, technologické, ekonomické, ekologické, politické faktory a faktory hodnôt obyva-

teľstva, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a ďalších zúčastnených strán. V prí-

pade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves boli identifikované nasledujúce faktory 

globálneho prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj MČ. 

Sociálne

 

Technologické 

 

Ekonomické 

 

Ekologické 

 

Politické 

 

Hodnoty 

 

Zmeny 

populácie 

(prirodzený 

a migračný 

Úroveň 

technológie 

poskytovateľa  

Finančné zdroje 

rozpočtu (napr. 

dane) 

Dopad aktivít 

obyvateľstva, 

samosprávy 

Politika vlády 

v oblasti 

samosprávy 

Tímová 

spolupráca – 

ochota 

obyvateľov 
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prírastok/úbyt

ok) 

a podnikateľov 

v MČ na ŽP 

konštruktívne 

sa zapájať do 

vecí verejných 

Zmeny 

postojov 

a správania 

obyvateľov 

Dostupná 

technológia 

a využívaná 

technológia na MÚ 

Výdavky 

plánované pri 

rozpočtovaní 

Udržateľnosť, 

možnosti 

obnovy 

a tvorby ŽP 

Legislatíva EÚ, 

národná 

legislatíva 

Ochota 

pracovníkov 

samosprávy 

a ďalších 

relevantných 

úradov brať do 

úvahy návrhy 

občanov 

a spolupracov

ať s nimi 

Zvyšovanie 

vzdelanostnej 

úrovne 

obyvateľstva 

Technológia 

využívaná 

obyvateľmi, 

podnikateľmi  

Náhle 

nevyhnutné 

a neplánované 

výdavky 

Politika ŽP, 

recyklácia, 

nakladanie 

s odpadmi, 

energetická 

efektívnosť 

Zmena vlády ako 

výsledok 

parlamentných 

volieb 

Organizačná 

kultúra 

Životný štýl 

obyvateľstva 

Kontakt 

s obyvateľmi 

prostredníctvom 

technológie 

Príchod nových 

podnikateľov 

do MČ 

Podpora 

tvorby 

a ochrany ŽP 

zo strany 

samosprávy, 

vlády SR a EÚ 

Zmena 

miestneho 

zastupiteľstva 

ako výsledok 

komunálnych 

volieb 

Osobné 

hodnoty 

obyvateľov, 

pracovníkov 

samosprávy, 

podnikateľov 

v MČ 

 

Tabuľka 14 STEEP analýza (analýza externého prostredia), Zdroj: Vlastné spracovanie 
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ 

Vízia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (S 1) predstavuje zhrnutie budúcej 

predstavy o mestskej časti, ktorá by sa mala dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými 

v stratégii rozvoja. 

Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj 

pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí 

v MČ žijú, pracujú, študujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú inves-

tovať. Súčasne strategické plánovanie a strategická vízia predstavujú dohovor medzi lo-

kálnymi lídrami na prioritách budúceho rozvoja. Toto poslanie strategickej vízie sa najlepšie 

naplní vtedy, keď je jej obsah stručný, výrečný a pôsobivý v najširšom zmysle slova. Okrem 

motivácie má vízia aj marketingový, respektíve propagačný účel. Predáva daný región/ 

lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať lepšie pod-

mienky pre regionálny rozvoj. Propaguje mestskú časť vo svete, na úradoch a medzi part-

nermi, ale rovnaký význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie, 

identitu a spoločný účel činnosti rozvoja. 

16.  Vízia územia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 Vízia (hlavný cieľ) MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 
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17.  Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 

obyvateľov 

Dotazníkového prieskumu obyvateľov sa zúčastnilo 1347 obyvateľov prostredníctvom 

online dotazníkovej formy, na ktorú bol odkaz zverejnený na stránke mestskej časti 

https://www.devinskanovaves.sk/. Na prieskum mienky obyvateľov bol ponechaný dosta-

točný časový priestor v trvaní 5 týždňov vzhľadom k pandemickej situácii v roku 2020 a z 

dôvodu, že len málo obyvateľov sa mohlo k dotazníkom dostať v tlačenej forme. 

Z 1347 respondentov bolo 43,9 % mužov a 56,1 % žien. 

Najviac zastúpená veková škála bola od 30 – 39 rokov – 35,4 % a druhou najviac zastú-

penou skupinou boli obyvatelia vo veku 40 – 49 rokov 27,6 % respondentov prieskumu 

a 16,8 % respondentov tvorili obyvatelia vo veku 50 – 64 rokov.  

 

V rámci vzdelanostnej štruktúry respondentov dotazníkového prieskumu až 44,5 % per-

centa (600 obyvateľov) má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Podľa grafu je 

vidieť, že do prieskumu sa zapojili respondenti z celej škály vzdelanostnej štruktúry. 
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Najväčší podiel zapojených respondentov tvorili zamestnanci v súkromnom sektore 

(45,4 %)  a za nimi zamestnanci vo verejnom sektore (23,9 %). Pomerne rovnaké množstvo 

zapojených bolo z radov podnikateľov a dôchodcov (8,1 a 6,8 %).  

Z uvedeného je zrejmé, že o rozvoj mesta sa zaujímajú obyvatelia mestskej časti Brati-

slava-Devínska Nová Ves naprieč celému spektru vekovej, vzdelanostnej i ekonomickej 

štruktúry. Je to dobrým signálom pre samosprávu v tom, že obyvateľstvo sa chce zapájať 

do rozvoja mestskej časti, a chce aktívne participovať pri tvorbe rozvojových  stratégií MČ. 

Podnetmi a názormi v rámci celého spektra môžu obyvatelia spoločne so samosprávou 

budovať prostredie, ktoré bude vyhovovať kvalitou života všetkým obyvateľom MČ. 

 

Skoro polovica opýtaných býva v mestskej časti už viac ako 21 rokov, a teda sú stáli 

obyvatelia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorí vyjadrujú záujem poznať a vy-

tvárať strategické plány mesta. Menej ako jeden rok býva v MČ len 35 respondentov prie-

skumu – 2,6 %. 

 

Spokojnosť s bývaním v mestskej časti vyjadrilo skoro 2/3 respondentov a 31,3 % je as-

poň čiastočne spokojných. Za možnosť nie – nie som spokojný s bývaním v mestskej časti 
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sa vyjadrilo len 24 obyvateľov - 1,8 % respondentov. Je to výrazný signál pre samosprávu, 

že je potrebné pokračovať v rozvojových aktivitách a udržať spokojnosť obyvateľov mest-

skej časti na minimálne takej úrovni, ako bola vyjadrená v prieskume. 

Rozvoj a napredovanie mestskej časti v posledných 5 rokoch vidí 59,7 % respondentov 

pozitívne, 22,6 % označilo odpoveď – neviem posúdiť a 17,7 % vidí rozvoj a napredovanie 

v posledných rokoch negatívne. Pri rozvoji v poslednom období nie je spokojnosť obyva-

teľov natoľko uspokojivá ako v predchádzajúcej otázke spojenej so spokojnosťou s býva-

ním v meste. Napriek tomu, že sú respondenti s bývaním v MČ spokojný, vidia priestor na 

lepší rozvoj a napredovanie. 

 

Legenda ku grafu: 

1 = veľmi dobre 

2 = skôr dobre 

3 = dobre 

4 = skôr zle 

5 = zle/ nedostatočne 

Možnosti trávenia voľného času vidí väčšina respondentov ako viac uspokojivé ako ne-

uspokojivé - 466 respondentov (34,6 %) alebo priemerné (33,2 %). Možnosť neuspokojivé 

uviedlo len 2 % respondentov. Napriek tomu, že väčšina opýtaných je spokojná s trávením 

voľného času v MČ, odpovede naznačujú, že je vždy priestor na zlepšenie. 
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Legenda ku grafu: 

1 = veľmi dobre 

2 = skôr dobre 

3 = dobre 

4 = skôr zle 

5 = zle/ nedostatočne 

 

Úroveň služieb pre turistov je ohodnotená ako priemerná takmer polovicou účastníkov 

prieskumu – 47 %. 347 respondentov vyjadrilo, že úroveň služieb pre turistov je viac uspoko-

jivá ako neuspokojivá a 16,5 % sa naopak vyjadrilo, že je viac neuspokojivá ako uspokojivá. 

Za možnosť 1 – úplne uspokojivá sa vyjadrilo len 7,3 % obyvateľov. 
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Legenda ku grafu: 

1 = veľmi dobre 

2 = skôr dobre 

3 = dobre 

4 = skôr zle 

5 = zle/ nedostatočne 

Pri kvalite ciest a chodníkov v MČ sa viac obyvateľov prikláňa k možnostiam priemerné 

až uspokojivé – celkom 65,8 % respondentov. Ako menej uspokojivé až neuspokojivé vidí 

kvalitu ciest, ulíc a chodníkov tretina opýtaných respondentov. 

 

Legenda ku grafu: 

1 = veľmi dobre 

2 = skôr dobre 

3 = dobre 

4 = skôr zle 

5 = zle/ nedostatočne 

Stav historických a kultúrnych pamiatok hodnotí väčšina respondentov ako priemernú 

a viac uspokojivú ako neuspokojivú takmer zhodne – 38,9 % a 38,5 %.   
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Legenda ku grafu: 

1 = veľmi dobre 

2 = skôr dobre 

3 = dobre 

4 = skôr zle 

5 = zle/ nedostatočne 

Mestská časť sa stretáva s viacerými hrozbami z hľadiska kvality životného prostredia 

a túto tému vnímajú aj obyvatelia MČ. Obyvatelia ale vnímajú kvalitu životného prostredia 

ako viac uspokojivú ako neuspokojivú – 40,5 % a následne ako priemernú – 29,9 % a ako 

dobrú len 11,7 %. Respondenti vnímajú kvalitu ŽP viac pozitívne ako negatívne, k čomu 

určite prispievajú aj aktivity samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia. 

V nasledujúcej otázke sa respondenti vyjadrovali k tomu, v ktorých oblastiach vidíte naj-

väčšie nedostatky mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Najväčšie nedostatky MČ 

vidia respondenti prieskumu najmä v technickej infraštruktúre – 46,7 % považuje za nedos-

tatok kvalitu ciest a chodníkov. Ďalším najvýraznejším nedostatkom bola označená do-

pravná infraštruktúra, v ktorej 484 respondentov vidí možnosti na zlepšenie. 35 % označilo 

ako nedostatok celkový rozvoj MČ a 21,8 % životné prostredie.  
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Pre obyvateľov mestskej časti je dôležité poznať rozvojové plány mestskej časti, mať 

možnosť participovať pri ich príprave a môcť vykonávať verejnú kontrolu pri napĺňaní cie-

ľov, ktoré samospráva stanovila na ďalšie obdobie. Je potrebné zo strany samosprávy vy-

vinúť úsilie na to, aby zapojilo obyvateľov mestskej časti do koncipovania strategických 

dokumentov, nakoľko z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 40,3 % respondentov nepozná 

rozvojové plány svojej mestskej časti a 51,8 % len čiastočne. Jedným z dôvodov môže byť 

nezáujem obyvateľov zúčastňovať sa vecí verejných, ale na druhej strane to môže byť aj 

nedostatočné informovanie verejnosti o prijímaných krokoch zo strany samosprávy. 

Pri oblastiach, na ktoré by sa rozvoj MČ mal sústrediť v najbližších rokoch dominovala 

úprava verejných priestranstiev (63,3 %), rekonštrukcia ciest a chodníkov (57,7 %), budo-

vanie nových ihrísk a športovísk (52,8 %), ochrana prírody a životného prostredia a kultúrne 

a spoločenské podujatia – ako bolo zrejmé už z vyjadrení v predchádzajúcich otázkach. 

Ďalšími oblasťami boli (pod 30% opýtaných) – informovanie verejnosti o veciach verej-

ných, podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej starostlivosti a starostlivosť o kultúrne 

o historické pamiatky. 

V posledných dvoch otázkach dotazníkového prieskumu bolo možné vyjadriť svoje ná-

vrhy, názory a možnosti konkrétnych projektov. Najčastejšie sa opakovali návrhy: 

- Športoviská 

- Kúpalisko 

- Skatepark 

- Rekonštrukcie ciest, chodníkov a cyklotrás 

- Revitalizácia a výsadba zelene 

- Zlepšenie parkovania 

- Bezpečnosť v mestskej časti 

- Dopravná infraštruktúra. 
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Samospráva sa venovala všetkým návrhom od obyvateľov a snažila sa zapracovať re-

levantné návrhy do strategických cieľov a venovať sa im pri plánovaní rozvoja vo všetkých 

oblastiach – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. 
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18. Návrh stratégie rozvoja mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné (kľúčové) 

oblasti rozvoja – hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť, ktoré spolu prispievajú 

k dosiahnutiu vyššie uvedenej vízie. V rámci každej z nich boli následne definované jednot-

livé čiastkové strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie týchto 

cieľov. Ciele a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo udržateľ-

ného rozvoja územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a so zohľadnením vnú-

torných špecifík mestskej časti. Farebné rozlíšenie zodpovedá príslušnosti jednotlivých 

opatrení k daným cieľom. 

Budúci rozvoj mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves bude v súlade s princípmi 

dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy“. Mestská časť plá-

nuje realizovať projekty, ktorých súčasťou budú aj aktivity ako napríklad zelené strechy, 

zelené fasády, vodozádržné opatrenia a iné opatrenia, ktoré prispievajú k adaptácii na 

zmenu klímy. Zmena klímy sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších výziev environmentál-

nej politiky, čo si predstavitelia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves plne uvedo-

mujú a opatrenia na adaptáciu pri zmene klímy sa budú snažiť implementovať vo všetkých 

plánovaných projektoch, ktorých povaha to bude umožňovať, 

V súvislosti s ďalším rozvojom v mestskej časti budú zohľadňované zásady vyplývajúce 

z ÚPN Zmeny a doplnky 07, kapitola 14.7. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

Schéma 5 Grafické 

znázornenie prioritných 

oblastí rozvoja MČ Brati-

slava – Devínska Nová Ves 
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Tabuľka 15 Čiastkové (vedľajšie) ciele MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

 Mestská časť si zadefinovala okruh zámerov v každej oblasti – hospodárskej, sociál-

nej a environmentálnej oblasti. Cieľom je najmä zvýšenie kvality života obyvateľov mest-

skej časti prostredníctvom kvalitnej občianskej a technickej vybavenosti, kvalitných sociál-

nych služieb a kvalitného životného prostredia v MČ.  

Najviac zámerov si mestská časť zadefinovala v hospodárskej oblasti - 19 zámerov, kto-

rých cieľom je zabezpečenie obnovy verejných budov a verejných priestranstiev, zlepše-

nie technickej vybavenosti mestskej časti a taktiež zlepšenie občianskej vybavenosti mest-

skej časti. Mestská časť má taktiež záujem na kvalitnej infraštruktúre, a preto poskytne pod-

poru budovania a poskytne súčinnosť pri budovaní infraštruktúry ako napr. verejný vodo-

vod. V momentálnej situácii bude mestská časť podporovať aj realizáciu opatrení na pred-

chádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie následkov pandémie ochorenia COVID-19. 

 V sociálnej oblasti si mestská časť zadefinovala 15 zámerov, ktorých cieľom je za-

bezpečenie kvalitnej občianskej vybavenosti mestskej časti – s osobitným zreteľom na so-

ciálne služby poskytované v mestskej časti, zlepšenie kvality a kapacity školských zariadení 

a podpora voľnočasových aktivít obyvateľov mestskej časti. 

Realizácia zámerov je naplánovaná aj pre environmentálnu oblasť, v ktorej je plánova-

ných 6 zámerov, ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie energetickej efektívnosti verej-

ných budov a taktiež reagujú na súčasné výzvy v dôsledku zmeny klímy a na ochranu ži-

votného prostredia.  

Hospodárska oblasť

• Cieľ: Zabezpečenie obnovy verejných budov a verejných 
priestranstiev

• Cieľ: Zlepšenie technickej vybavenosti MČ

• Cieľ: Zlepšenie občianskej vybavenosti MČ

Sociálna oblasť

• Cieľ: Zabezpečenie kvalitnej občianskej vybavenosti MČ

• Cieľ: Zlepšenie kvality a kapacity školských zariadení

• Cieľ: Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov MČ

Environmentálna oblasť

• Cieľ: Zabezpečenie energetickej efektívnosti verejných 
budov

• Cieľ: Realizácia opatrení na prispôsobenie zmenám klímy a 
ochranu životného prostredia
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ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ 

V tejto časti dokumentu je hlbšie rozpracovaná hospodárska, sociálna a environmen-

tálna oblasť – uvedené sú tu konkrétne opatrenia a s nimi súvisiace projekty/aktivity, ktoré 

boli stanovené s cieľom zabezpečiť naplnenie vízie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves. Programová časť dokumentu PHRSR uvádza tiež konkrétne merateľné ukazovatele 

výsledku a dopadu vrátane východiskových a cieľových hodnôt plánovaných aktivít. 

Opatrenie Projekt/Aktivita Oblasť 

1.1 Zabezpečenie obnovy 

verejných budov a verejných 

priestranstiev 

1.1.1 Sanácia terasy M. 

Marečka  

Hospodárska – technická 

infraštruktúra 

1.1.2 Revitalizácia rybníka a 

architektonické dotvorenie 

vodnej nádrže a rekreačného 

využitia mobiliáru  

1.1.3 Zateplenie a celková 

rekonštrukcia objektu bývalého 

kina Devín 

1.1.4 Rekonštrukcia klubu 

dôchodcov 

1.1.5 Pokračovanie v 

rekonštrukciách a úpravách 

športových areálov MČ  

1.1.6 Rekonštrukcia a 

modernizácia Kultúrneho 

centra  

1.1.7 Rekonštrukcia knižnice-

oprava interiéru, exteriéru  

1.1.8 Asanácia objektu bývalej 

kotolne na Hradištnej a jej 

okolia 

1.2 Zlepšenie technickej 

vybavenosti MČ 

1.2.1 Rozšírenie kamerového 

systému  

Hospodárska – technická 

infraštruktúra 

1.2.2 Podpora oplotenia 

kontajnerových stojísk  

1.2.3 Územný plán zón  

1.2.4 Opravy miestnych 

komunikácií a chodníkov  
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1.2.5 Obnova mobiliáru  

1.2.6 Realizácia opatrení na 

predchádzanie, zmierňovanie a 

odstraňovanie následkov 

pandémie ochorenia COVID-19 

1.3 Zlepšenie občianskej 

vybavenosti MČ 

1.3.1 Parkovací dom   

Hospodárska – občianska 

vybavenosť 

1.3.2 Bezpečnosť cyklistov 

1.3.3 Centrálne námestie DNV 

1.3.4 Cyklotrasa DNV-Dúbravka 

1.3.5 Cyklotrasa DNV-Záhorská 

Bystrica – rekonštrukcia  

 

Opatrenie  Projekt/Aktivita Oblasť 

2.1 Zabezpečenie kvality 

občianskej vybavenosti MČ 

2.1.1 Posilnenie sociálnych 

služieb terénneho a 

ambulantného charakteru 

Sociálna – občianska 

vybavenosť 

2.1.2 Systém včasného 

varovania pre seniorov 

2.1.3 Vytvorenie priestorov  pre 

ďalších odborných lekárov- 

sprístupnenie  zdrav. služieb 

hlavne lekárov špecialistov 

2.1.4 Zriadenie rýchlej 

zdravotnej pomoci v DNV – 

identifikácia a prevádzka 

priestorov 

2.1.5 Komunitné centrum – 

identifikácia vhodných 

priestorov a zriadenie centra 

2.1.6 Zriadenie opatrovateľskej 

služby 

2.1.7 Zariadenie starostlivosti o 

deti do troch rokov veku 

dieťaťa 

2.2 Zlepšenie kvality a kapacity 

školských zariadení 

2.2.1 Opravy a rekonštrukcie 

škôl a materských škôl s cieľom 

zvyšovania energetickej 

Sociálna – občianska 

vybavenosť 
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efektívnosti, skvalitnenia 

bezpečnosti a pedag. Procesu 

2.2.2 Rozšírenie kapacity tried ZŠ 

I. Bukovčana 3 – Dostavba ZŠ  

2.2.3 Rekonštrukcia školskej 

jedálne – ZŠ I. Bukovčana 1 

2.2.4 Rozšírenie kapacity tried ZŠ 

P. Horova 16 – Prístavba ZŠ 

2.3 Podpora voľnočasových 

aktivít obyvateľov MČ 

2.3.1 Modernizácia detských 

ihrísk a vnútroblokov v 

jestvujúcich súboroch v DNV  

Sociálna – občianska 

vybavenosť 

2.3.2 Skatepark  

2.3.3 Športová hala 

(multifunkčná športová hala, 

futbal, volejbal)  

2.3.4 Kanoe na rieke Morava 

Opatrenie Projekt/Aktivita Oblasť 

3.1 Zabezpečenie energetickej 

efektívnosti verejných budov 

3.1.1 Rekonštrukcie a opravy 

objektov vo vlastníctve MČ - 

znižovanie energetickej nároč-

nosti. budov  

 

Environmentálna – energetická 

efektívnosť 

3.2 Realizácia opatrení na 

prispôsobenie zmenám klímy a 

ochranu životného prostredia 

3.2.1 Vybudovanie 

kompostárne a zabezpečenie 

vhodného pozemku  

Environmentálna – životné 

prostredie 

3.2.2 Stroje pre Denovu- 

zvýšenie výkonnosti a zníženie 

znečistenia ovzdušia  

3.2.3 Získavanie energie z 

obnoviteľných zdrojov  

3.2.4 Zvyšovanie kapacity 

zberného dvora  

3.2.5 Výsadba zelene  

 

Tabuľka 16 Sumár projektových zámerov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1 

Názov projektu Sanácia terasy M. Marečka 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2022 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Vychádzajúc zo statického posudku je terasa v havarijnom stave, 

vyžadujúcom si rekonštrukciu/sanáciu.  

Projekt nie je realizovaný. 

MČ má k dispozícii vypracovanú PD. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je ukončený, pred kolaudáciou. 

Cieľ projektu Zvýšenie bezpečnosti a kvality bývania a využiteľnosti priľahlých priestorov 

Výstupy Zrekonštruovaná terasa 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi, 

ul. Milana Marečka, parcela č. 2565/65. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít. 

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Plocha zrekonštruovanej terasy – 657 m2  

Obyvatelia MČ využívajúci výstupy projektu 

Zmluvné podmienky Boli dohodnuté v Zmluve o dielo s dodávateľom stavebných prác. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2022 
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Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt  

Realizácia projektu Dodávateľ 2022 

Kolaudácia Stavebný úrad BD 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 463 500 0 0 350 000 113 500 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2 

Názov projektu Revitalizácia rybníka a architektonické dotvorenie vodnej nádrže a 

rekreačného využitia mobiliáru 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2020 – 2023  

1. etapa ukončená 2021 

2. etapa naplánovaná v roku 2023 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V rybníku nefungovala výpusť a nápusť – nedala sa regulovať hladina 

vody. Zároveň boli na dne nanesené veľké nánosy zeminy, ktorú bolo 

potrebné odstrániť. V roku 2021 prebehla revitalizácia rybníka a bola 

vyhlásená a realizovaná súťaž návrhov na revitalizáciu okolia vodnej 

nádrže. 

etapa projektu ukončená  

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

etapa – dotvorenie okolia vodnej nádrže - nezačatá 

Cieľ projektu Revitalizácia rybníka a dotvorenie vodnej nádrže - oddychová zóna 

Výstupy Revitalizovaný rybník a nová oddychová zóna 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej 

Vsi, parcela č. 1429/1 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Mimo chráneného územia 
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Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít. 

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Celková plocha revitalizovanej lokality – 20 000 m2 

Zmluvné podmienky 1. fáza – ukončená  

2. fáza – bude prebiehať podľa podkladov k verejnému obstarávaniu 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2020 (1. fáza) 

2022 (2. fáza) 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 07/2020 (1. fáza) 

2023 (2. fáza) 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 12/2020 (1. fáza)  

2023 (2. fáza) 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021/2022 

2023-2023 (2. fáza) 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

40 000 

EUR + 

50 000 

za ext. 

(2. Fáza) 

0 0 0,00 60 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD 100 000 BD BD 0 

Spolu 900 000  0 0 0 900 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.3 

Názov projektu Zateplenie a celková rekonštrukcia objektu bývalého kina Devín 

Garant MČ 
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Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2022 - 2024 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Budova bývalého kina Devín sa nachádza v havarijnom stave, MČ plánuje 

vypísať súťaž na využitie priestorov a následne zvoliť vhodný postup pri 

rekonštrukcii.  

–Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

V roku 2022 bola zrekonštruovaná časť budovy, ktorá slúži potrebám Mestskej 

polície Bratislava. 

Projekt v realizácii. 

Cieľ projektu Rekonštrukcia objektu, ktorý je v havarijnom stave. Aktívne využívanie objektu. 

Výstupy Zrekonštruovaná a využívaná budova 

Miesto realizácie 

projektu – 

vymedzenie územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 

ul. Opletalova, parcela č. 545 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa 

k územiu realizácie 

projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto návrhy 

na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať samotnej 

realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory 

monitoringu 

Počet zrekonštruovaných objektov - 1 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023 - 2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 - 2024 
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Vypracovanie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 - 2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2022 - 2024 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu (eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

50 000 0 0 0 50 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 1 050 000 850 000 100 000 0 100 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.4 

Názov projektu Rekonštrukcia klubu dôchodcov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 – 2022 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Budova bola v kritickom stave, na viacerých miestach zatekala, nebola 

zateplená, potrebná bola aj zmena dispozície interných priestorov. 

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je ukončený. 

Cieľ projektu Zabezpečenie bezbariérového prístupu a zlepšenie prostredia v ktorom 

dôchodcovia trávia svoj voľný čas. 

Výstupy Zrekonštruovaný klub dôchodcov 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 

ul. Istrijská 109, parcela č. 1505 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa 

k územiu realizácie 

projektu 

Nerelevantné 
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Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto návrhy 

na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať samotnej 

realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, dôchodcovia MČ 

Indikátory 

monitoringu 

Počet aktívnych členov (kapacita) – 100  

Zmluvné podmienky Boli dohodnuté v Zmluve o dielo s dodávateľom stavebných prác. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2020 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2020 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021  

Kolaudácia Stavebný úrad 2022 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu (eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

15 000 0 0 0 15 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 585 000 0 0 350 000 235 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.5 

Názov projektu Pokračovanie v rekonštrukciách a úpravách športových areálov MČ 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 
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Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027  

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

MČ priebežne rekonštruuje a modernizuje zastaralé športové areály. V 2021 

prebehla rekonštrukcia basketbalového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3 (s 

podporou Hlavného mesta SR Bratislava), v pláne sú aj ostatné športoviská ZŠ, 

šatne na ihrisku Vápencová a ďalšie rekonštrukcie a úpravy športovej 

infraštruktúry.  

Projekt je v realizácii.  

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

V 2022 prebehla rekonštrukcia mini ihriska s umelou trávnatou plochou 

a pribudla lezecká boulder stena v areály ZŠ I. Bukovčana 3, bolo  

vybudované solárne/fotovoltaické osvetlenie okolo tartanovej dráhy v areály 

ŽS P. Horova 16, šatne v areály Vápencová – v procese kolaudácie  

Projekt je v realizácii.  

Cieľ projektu Zvýšenie kvality občianskej vybavenosti MČ – rekonštrukcie a úpravy športovej 

infraštruktúry 

Výstupy Rekonštruované / upravené športové areály v MČ 

Miesto realizácie 

projektu – 

vymedzenie územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa 

k územiu realizácie 

projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto návrhy 

na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať samotnej 

realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory 

monitoringu 

Počet rekonštruovaných/upravených športových areálov - 3 Vápencova, 

Horova, Bukovčana 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027  

Vypracovanie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 - 2027  
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Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu (eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu celé obdobie 700 000 0 150 000 250 000 300 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.6 

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho centra 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 – 2023 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V objekte už prebehli čiastočné rekonštrukcie. V objekte naďalej chýba 

klimatizácia. V priestoroch je zastaralá elektroinštalácia, ozvučovacia 

technika a nevyhovujúce sú aj priestory pre cattering. 

V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia na klimatizáciu. 

K projektu bola vypracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MK 

SR. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt vo fáze odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na MK SR. 

Cieľ projektu Zlepšenie mikroklimatického prostredia a bezpečnosti v objekte. Skvalitnenie 

kultúrneho a relaxačného zážitku pre návštevníkov kultúrneho centra. 

Výstupy Klimatizované kultúrne centrum s novou, bezpečnejšou elektroinštaláciou, s 

kvalitnejšie ozvučenými priestormi a zrekonštruovanou catteringovou časťou. 

Miesto realizácie 

projektu – 

vymedzenie územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 

ul.Hradištná, parcela č. 5/2. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa 

k územiu realizácie 

projektu 

Nerelevantné 
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Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto návrhy 

na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať samotnej 

realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory 

monitoringu 

 Počet rekonštruovaných budov - 1 

Počet návštevníkov KC ročne – 230  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2020 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2022 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 

Vypracovanie 

žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu (eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2 000 0 0 0 2000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 200 000  170 000 20 000 0 10 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.7 

Názov projektu Rekonštrukcia knižnice - oprava interiéru, exteriéru 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 
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Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2022 – 2024 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Objekt vyžaduje aspoň parciálne rekonštrukcie. Je potrebná napr. výmena 

elektroinštalácie, odizolovanie základov, zateplenie, výmena odkvapov, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení.  

V súčasnosti začali údržbové práce na objekte - výmena odkvapov. 

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

V roku 2022 prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení a čiastočne 

odizolovanie základov.  

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Zlepšenie mikroklimatického prostredia a bezpečnosti v objekte 

Výstupy Opravený a zrekonštruovaný interiér a exteriér knižnice 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves, ul. Istrijská, parcela č. 5002/6. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Plocha zrekonštruovaného objektu  

Počet návštevníkov knižnice - BD 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2020-2023 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad nezačaté 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2024 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 

Realizácia projektu Dodávateľ 2022 – 2024 
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Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2 000 0 0 0 2000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 225 000  191 250 22 500 0 11 250 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.8 

Názov projektu Asanácia objektu bývalej kotolne na Hradištnej a jej okolia 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2025 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Statický stav budovy je havarijnom stave, je nutné odstránenie starej stavby 

a v prípade identifikácie vhodného využitia vybudovanie novej. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Odstránenie budovy v havarijnom stave a vhodné využitie priestoru v blízkosti 

kultúrneho centra 

Výstupy Odstránená stavba v havarijnom stave, zmysluplné využitie pozemku v tesnej 

blízkosti kultúrneho centra - bývalej kotolne na Hradištnej a jej okolia. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová Ves 

ul. Hradičtná, parcela č. 5308/39. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto návrhy 

na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať samotnej 

realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ a návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet asanovaných objektov - 1 
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Vhodné využitý novovzniknutý priestor 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru 

alebo subjektu 

Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2025 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2025 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2025 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý 

subjekt 

2025 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2025 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu (eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD 0 BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu 1 200 000  1 020 

000 

120 000 0 60 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1 

Názov projektu Rozšírenie kamerového systému 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Verejný obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

MČ stále eviduje lokality, ktoré nemajú aktívny kamerový systém, MČ 

priebežne pracuje na jeho pokrytí.  

Projekt je v realizácii. 
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Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 

Výstupy Rozšírený kamerový systém do nepokrytých lokalít ako aj doplnený 

kamerový systém pre parkovaciu politiku. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej 

Vsi. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet lokalít/ulíc pokrytých kamerovým systémom 

Počet nových kamier/ rok 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 
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Spolu / rok 80 000  0 0 0 80 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2 

Názov projektu Podpora oplotenia kontajnerových stojísk 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta BD 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Znečistené okolia kontajnerových stojísk riešia správcovia/ majitelia 

jednotlivých obytných domov ich oplotením. Mestská časť poskytuje každý 

rok žiadateľom príspevok na ich vybudovanie. 

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Zvýšenie kvality bývania v MČ, čistejšie životné prostredie 

Výstupy Oplotené a bezpečné kontajnerové stojiská, čistejšie životné prostredie  

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej 

Vsi. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných oplotení/ rok – 2 - 6 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu. 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Realizácia projektu BD 0 0 0 0 0 

Spolu / rok 6 000 0 0 0 6 000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3 

Názov projektu Územný plán zón 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, odborne spôsobilá osoba 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V súčasnosti prebieha v záhradkárskych osadách neregulovaná výstavba, 

situácia si vyžaduje vypracovanie podrobnejších záväzných regulatívov 

v jednotlivých záhradkárskych osadách. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Presnejšia regulácia výstavby v určitých lokalitách MČ 

Výstupy Územný plán zón zastabilizovanie výstavby v záhradkárskych osadách 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné  

Užívatelia Obyvatelia MČ, PO MČ 

Indikátory monitoringu Počet vytvorených územných plánov - BD 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, majetkovoprávne vzťahy 

Poznámky Projekt bude koordinovaný a realizovaný v súlade s Územným generelom 

záhradkárskych a chatových osád, ktorý je vypracovaný obstarávateľom 

„Hlavné mesto SR Bratislava“ 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2024 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024 - 2027 
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Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 300 000  255 000 30 000 0 15 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.4 

Názov projektu Opravy miestnych komunikácií a chodníkov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 – 2027  

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

MČ sa priebežne stará o opravy miestnych komunikácií, ktoré sú v jej 

kompetencii a chodníkov na jej území.  

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Vybudovanie kvalitnej cestnej a technickej infraštruktúry v MČ 

Výstupy Rekonštruované miestne komunikácie a chodníky v MČ 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  
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Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka opravených m. komunikácií a chodníkov 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Opravy miestnych komunikácií budú využité ako príležitosť na zlepšenie 

realizácie modro-zelenej infraštruktúry (zmena povrchov, vsakovanie 

zrážkových vôd...). MČ bude k týmto typom projektov pristupovať 

interdisciplinárne a využije služby rôznych profesií – krajinný architekt, 

arborista, hydrológ a podobne. Pri budovaní nových komunikácií bude MČ 

prihliadať na zlepšovanie kvality životného prostredia a implementovať 

environmentálne opatrenia. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 – 2027  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 – 2027  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2027  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 – 2027  

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 – 2027  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu / celé obdobie 2 100 000  1 785 

000 

210 000 0 105 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.5 

Názov projektu Obnova mobiliáru na verejných priestranstvách MČ 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 
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Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027  

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Mobiliár je na mnohých miestach poškodený, MČ mobiliár priebežne 

renovuje, alebo vymieňa.  

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Obnova mobiliáru - lavičky a smetné koše 

Výstupy Revitalizované lokality Opravený a doplnený mobiliár na verejných 

priestranstvách MČ 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet prvkov opraveného mobiliáru 

Počet prvkov inštalovaného mobiliáru 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 - 2027  

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 
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Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD 0 0 0 BD 0 

Verejné obstarávanie BD 0 0 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD 0 0 0 BD 0 

Realizácia projektu BD 0 0 0 BD 0 

Spolu / rok 50 000 0 0 0 50 000 0 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.6 

Názov projektu Realizácia opatrení na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie 

následkov pandémie ochorenia COVID-19 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma dodávateľ/poskytovateľ služieb 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 – 2023 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Samospráva priebežne realizuje opatrenia, ktorých cieľom je zmierňovanie 

a predchádzanie následkov pandémie ochorenia COVID-19 podľa 

aktuálnej situácie a potreby.  

V roku 2021 bola podaná žiadosť o dotáciu na čističky vzduchu pre ZŠ a MŠ. 

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Žiadosť o dotáciu bola schválená, realizácia prebehne 2023. 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva predchádzaním a zmierňovaním 

negatívnych vplyvov pandémie COVID-19 

Výstupy Realizované opatrenia na predchádzanie a zmierňovanie negatívnych 

vplyvov pandémie COVID-19 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Počet obyvateľov využívajúcich výstupy realizovaných aktivít 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu 
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Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2023 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie 
BD BD BD 0 BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu /  rok 100 000 85 000 10 000 0 5 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.1 

Názov projektu Parkovací dom    

Garant MČ, BSK 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2026 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Nedostatočné kapacity parkovacích miest, hlavne v hustejšie obývanej 

sídliskovej časti riešila MČ výstavbou menších parkovacích plôch. Neustále 

zvyšovanie dopytu po parkovacích miestach by kapacitne pokryl 

parkovací dom. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zvýšenie parkovacích kapacít MČ, zlepšenie kvality verejného priestoru  

Výstupy Nové parkovacie miesta v MČ 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 
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V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Vybudovaná plocha nových parkovísk - BD 

Počet nových parkovacích miest – 100  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 - 2024 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 - 2026 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024 - 2026 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 - 2026 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2026 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

100 000 BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 3 500 000  2 975 

000 

350 000 0 175 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.2 

Názov projektu Bezpečnosť cyklistov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 
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Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2023 – 2027  

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

DNV sa nachádza na obľúbenej trase rekreačných cyklistov tranzitujúcich 

z rôznych smerov, ich bezpečnosť je v niektorých lokalitách nedostatočná.   

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zvýšenie bezpečnosti cyklistov.   

Výstupy Značenie - vodorovné, zvislé, ďalšie možnosti trasovania - hlavne z nových 

obytných súborov v súlade s ÚP, segregácia cyklist. komunikácii, 

infraštruktúra pre cyklistov 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ, účastníci cyklodopravy 

Indikátory monitoringu Počet zasiahnutých lokalít/ cyklotrás 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 – 2027  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023 – 2027  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 – 2027  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 – 2027  

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 – 2027  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 
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Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0,00 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 500 000 425 000 50 000 0 25 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.3 

Názov projektu Centrálne námestie DNV 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Hlavné mesto SR Bratislava, stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa 

spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou 

projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, 

dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Forma spolupráce s Hlavným mestom SR. DNV chýba centro-tvorné 

námestie a centrálny verejný priestor, pozemok na to má MČ vyčlenený 

medzi miestnym cintorínom a obchodným domom Kraj. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

V Roku 2023 bude vyhlásená architektonická súťaž. 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie využitia územia realizáciou výstavby námestia 

Výstupy Centrálne námestie DNV 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves, ul. Eisnerova, parcela č.2565/199. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Vybudovaná/ revitalizovaná plocha námestia 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
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Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

bude robiť 

mesto 

BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 5 000 000 0 0 2 500 

000 

2 500 

000 

0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.4 

Názov projektu Cyklotrasa DNV - Dúbravka 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2023 - 2026 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V oblasti medzi Dúbravkou a DNV chýba bezpečná cyklotrasa vedúca 

mimo frekventovaných komunikácií. 

Bola uzavretá dohoda so Železnicami Slovenskej republiky ohľadne 

pozemkov, na ktorých nový úsek vznikne. Momentálne sa dokončuje 

projektová dokumentácia pre územné a stavebné rozhodnutie. 
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Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie možností mobility medzi MČ, podpora dopravy šetrnej 

k životnému prostrediu, zlepšenie kvality ŽP. 

Výstupy Majetkovo vysporiadané pozemky pod cyklotrasou – formou prenájmu od 

Železníc Slovenskej republiky, vystavená nová trať, prepojenie cyklotrasy 

z Dúbravky do DNV a ďalej na rôzne smery   

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ, účastníci cyklodopravy 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka novej trasy – 4,5 km 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Realizované aktivity budú v súlade so strategickými a rozvojovými zámermi 

ŽSR 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023-2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2026 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

20 000 0 0 0 20 000 0 



 

121 

 

 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.5 

Názov projektu Cyklotrasa DNV - Záhorská Bystrica - rekonštrukcia 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2025 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Momentálne účelová komunikácia, ktorá je prevažne využívaná ako 

cyklotrasa, ktorá je zahrnutá aj v koncepcii cyklotrás BSK.  

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie možností mobility v MČ, podpora dopravy šetrnej k životnému 

prostrediu, zlepšenie kvality ŽP – rekonštrukcia poškodených úsekov 

a zmena využitia komunikácie 

Výstupy Rekonštruovaná cyklotrasa DNV - Záhorská Bystrica 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ, účastníci cyklodopravy 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka rekonštruovanej trasy – 2 km (úsek medzi Vápencovou 

a cestou II/505) 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 1 720 000  1 615 000 0,00 0,00 105 000 0 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2025 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2025 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2025 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2025 

Realizácia projektu Dodávateľ 2026 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

20 000 0 0 0 20 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 700 000 595 000 70 000 0 35 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1 

Názov projektu Posilnenie sociálnych služieb terénneho a ambulantného charakteru  

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a implementáciou projektov, dodávateľ 

Začatie 

a ukončenie 

projektu 

2023 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V rámci DNV boli identifikované rizikové skupiny, ktoré potrebujú intenzívnejšiu 

sociálnu starostlivosť – deti zo sociálne slabších rodín a seniori bez príbuzných.  

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Vytvorenie kvalitnejšej sociálnej starostlivosti o rizikové skupiny obyvateľov 

žijúcich v DNV. Zvýšenie kvality života obyvateľov MČ. 

Výstupy Intenzívnejšia starostlivosť o rizikovejšie skupiny obyvateľov žijúcich v DNV. Práca 

s deťmi zo sociálne slabších rodín a seniormi bez príbuzných, ktorým terénny 

pracovník zabezpečí napr. lepšiu komunikáciu s úradmi, čím sa eliminuje 

pôsobenie podvodných/ zavádzajúcich skupín. 
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Miesto realizácie 

projektu – 

vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi. 

Osobitné 

podmienky 

vzťahujúce sa 

k územiu realizácie 

projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné 

Užívatelia Obyvatelia MČ, deti, seniori 

Indikátory 

monitoringu 

Počet realizovaných sociálnych služieb - BD 

Počet novovytvorených pracovných miest - 2 terénni pracovníci 

Počet užívateľov sociálnych služieb - BD 

Zmluvné 

podmienky 

Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady 

spolu (eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD 0 BD 0 

Verejné 

obstarávanie 

BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie 

ŽoNFP 

BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu mzdové 

náklady + 

MATERIÁL /rok 

50 000 42 500 5 000 0 2 500 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.2 

Názov projektu Systém včasného varovania pre seniorov 

Garant MČ 
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Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Dohľadové centrum, verejný obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2023 - 2024 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Čas od náhle vzniknutej potreby seniora po život zachraňujúci zásah sa  

v súčasnosti predlžuje aj relatívne veľkou vzdialenosťou mestskej časti DNV 

od najbližšej rýchlej záchrannej služby. Systém včasného varovania pre 

seniorov má tento čas skrátiť.  

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

nerealizovaný/ v realizácii/ ukončený 

Cieľ projektu Zjednodušenie systému upozornenia na núdzovú situáciu konkrétneho 

seniora a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov (najmä rizikových skupín). 

Výstupy Seniori budú mať k dispozícii náramok, cez ktorý v prípade urgentnej 

potreby privolajú pomoc aj bez použitia telefónu. Signál bude prepojený 

na dohľadové centrum, ktoré po vyslaní signálu zabezpečí výjazd 

potrebných záchranných jednotiek. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej Vsi. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Všetci seniori bývajúci v MČ  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 - 2024 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt - 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 - 2024 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 



 

125 

 

 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 60 000  0 0 0 60 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3 

Názov projektu Vytvorenie priestorov  pre ďalších odborných lekárov -  sprístupnenie  zdrav. 

Služieb, hlavne lekárov špecialistov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2023 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Všeobecný nedostatok lekárov špecialistov sa premieta aj do reálií DNV, 

potreba identifikovania vhodných priestorov pre realizáciu zámeru. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie občianskej vybavenosti a prístupnosti zdravotníckych služieb pre 

obyvateľov MČ 

Výstupy Priestory pre odborných lekárov 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínskej Novej 

Vsi. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné 

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet pracovísk odborných lekárov - 4 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 400 000 340 000 40 000 0 20 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.4 

Názov projektu Zriadenie rýchlej zdravotnej pomoci v DNV – identifikácia a prevádzka 

priestorov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2023 – 2024 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

RZP v DNV absentuje, respektíve spádová RZP je na Kramároch, čo hlavne 

v exponovaných dopravných časoch značne predlžuje čas dojazdu.  

Momentálne prebieha identifikácia vhodných priestorov. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Skrátenie času dojazdu RZP v život ohrozujúcich situáciách obyvateľov, ale 

aj návštevníkov MČ DNV. 

Výstupy Zriadená RZP v DNV 
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Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet stredísk RZP v DNV – 1 stredisko 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 – 2024 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023 – 2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 – 2024 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 – 2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 – 2024 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu / rok 6 000  5 100 600 0 300 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.5 

Názov projektu Komunitné centrum – identifikácia vhodných priestorov a zriadenie centra 

Garant MČ 
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Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2023 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V DNV chýba komunitné centrum. Pre tento účel je potrebné identifikovať 

vhodný objekt. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb . 

Výstupy Novovzniknuté komunitné centrum, ktoré bude poskytovať sociálne, 

voľnočasové a vzdelávacie programy zamerané na všetky vekové 

kategórie. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Počet novovybudovaných komunitných centier - 1 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2023 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 
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Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD 0 BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu 500 000 425 000 50 000 0 25 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.6 

Názov projektu Zriadenie opatrovateľskej služby  

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a implementáciou projektov, dodávateľ/poskytovateľ služieb 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V mestskej časti chýba zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje 

na určitý čas sociálnu službu (24/7) plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb - zriadenie 

opatrovateľskej služby, respektíve po dohode s iným zariadením vytvorenie 

dedikovaných 2 - 3 lôžok pre obyvateľov MČ. 

Výstupy Poskytovaná pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú podmienky na úschovu 

cenných vecí. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné 

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Počet lôžok v zariadení sociálnej starostlivosti 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
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Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej 

výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného 

obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu 

Termín (rok) 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu /  rok 50 000 42 500 5 000 0 2 500 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.7 

Názov projektu Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a implementáciou projektov, dodávateľ/poskytovateľ služieb 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2025 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V mestskej časti chýba cenovo dostupné zariadenie starostlivosti o deti do 

3 rokov života, pričom v obci žijú viaceré rodiny alebo osamelé matky, ktoré 

sú vystavené tlaku zaradiť sa naspäť do pracovného života, aby dokázali 

plnohodnotne uživiť rodinu. 

Projekt nie je realizovaný 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný 

Cieľ projektu Zlepšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych služieb - zriadenie 

uvedeného zariadenia, respektíve po dohode s iným zariadením 

vytvorenie špecializovanej triedy pre deti obyvateľov MČ vo finančnej 

tiesni. 

Výstupy Fungujúce zariadenie starostlivosti o deti resp. dedikovaná trieda 

v existujúcej budove materskej školy 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 
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Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné 

Užívatelia Obyvatelia MČ, rodiny s deťmi 

Indikátory monitoringu Počet miest v zariadení 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Realizácia projektu Dodávateľ 2025 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie 
BD BD BD 0 BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu /  rok 100 000 85 000 10 000 0 5 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.1 

Názov projektu Opravy a rekonštrukcie škôl a materských škôl s cieľom zvyšovania 

energetickej efektívnosti, skvalitnenia bezpečnosti a pedag. procesu 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Na budovách ZŠ a MŠ prebiehajú opravy a rekonštrukcie priebežne. 

V súčasnej dobe sa pri zvažovaní možností berie vždy ohľad aj na životné 

prostredie a znižovanie energetickej náročnosti budov. 

Projekt je v realizácii. 
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Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, zlepšenie bezpečnosti 

a skvalitnenie podmienok pre učiteľov, žiakov a vedenie pedagogického 

procesu 

Výstupy Rekonštruované školy a materské školy 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet rekonštruovaných budov - 9 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Projekt bude koordinovaný a realizovaný v súlade s Územným generelom 

školstva  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad 2021 - 2027 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 
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Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 1 500 000 1 275 

000 

150 000 0 75 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.2 

Názov projektu Rozšírenie kapacity tried ZŠ I. Bukovčana 3 – Dostavba ZŠ 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2022 - 2023 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

O školu je už teraz väčší záujem ako dokáže kapacitne pokryť. V súčasnosti 

navyšuje kapacitu zmenou odborných učební na kmeňové triedy 

a neprijímaním žiakov, ktorí patria do iných spádových oblasti. 

V roku 2021 bola podaná a schválená žiadosť o dotáciu a bolo vyhlásené 

VO na dodávateľa stavby. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

V roku 2022 začala realizácia. 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Rozšírenie kapacity tried ZŠ I. Bukovčana 3 – dobudovanie nadstavby a 

prístavby, zvýšenie kapacity ZŠ o 8 nových tried. 

Výstupy Dobudovaná nadstavba a prístavba ZŠ 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves, ul. I. Bukovčana, parcela č. 2565/1 a 2565/2. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

Posudzovanie vplyvov na ŽP predchádzalo realizácii aktivít, prebehlo v roku 

2021.  

Užívatelia Žiaci ZŠ, zamestnanci ZŠ 

Indikátory monitoringu Počet novovytvorených tried - 8  

Zmluvné podmienky Boli dohodnuté v Zmluve o dielo s dodávateľom stavebných prác. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, extrémny 

nárast cien stavebného materiálu, absencia vhodnej výzvy na 

predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, 

neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Projekt bude koordinovaný a realizovaný v súlade s Územným generelom 

školstva 
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Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2020 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 

Realizácia projektu Dodávateľ 2022 - 2023 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

27 000 0 0 0 27 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP 1 400 0 0 0 1 400 0 

Realizácia projektu 2 671 600 2 278 17

4 

0 0 393 426 0 

Spolu 2 700 000  2 278 

174 

0 0 421 826 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.3 

Názov projektu Rekonštrukcia školskej jedálne – ZŠ I. Bukovčana 1 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 – 2022 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Jedáleň nie je v zodpovedajúcom technickom stave, kapacita jedálne nie 

je postačujúca. 

Projekt je v realizácii.  

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je ukončený. 

Cieľ projektu Zvýšenie kapacity jedálne, kvality stravovania žiakov a pedagogických 

pracovníkov, zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov jedálne 
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Výstupy Rekonštruovaná školská jedáleň 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves, ul. I. Bukovčana, parcela č. 151 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít. 

Užívatelia Žiaci a zamestnanci školy 

Indikátory monitoringu Počet stravníkov (kapacita jedálne) – 230  

Zmluvné podmienky Boli dohodnuté v Zmluve o dielo s dodávateľom stavebných prác. 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2020 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2020 – ohláška 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021  

Realizácia projektu Dodávateľ 2021  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 400 000 0 0 0 400 000 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.4 

Názov projektu Rozšírenie kapacity tried ZŠ P. Horova 16 – Prístavba ZŠ 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2026 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Kapacita základných škôl v pôsobnosti MČ BA-DNV bude naplnená v roku 

2023. I keď MČ počíta s realizáciou projektu zvyšovania kapacít na ZŠ I. 

Bukovčana, bude toto navýšenie v roku 2025 opäť nedostatočné, a to 

hlavne vplyvom zvýšenia počtu obyvateľov developerskými aktivitami a 

nedostatočným potenciálom súčasných budov. Z tohto dôvodu bude 

nutné navýšenie kapacít aj na ZŠ Pavla Horova 16. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Rozšírenie kapacity tried ZŠ  - ZŠ P. Horova 16 – dobudovanie prístavby. 

Výstupy Dobudovaná prístavba ZŠ 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves, ul. P. Horova, parcela č. 2149/34 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Žiaci ZŠ, zamestnanci ZŠ 

Indikátory monitoringu Počet dobudovaných tried 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, extrémny 

nárast cien stavebného materiálu, absencia vhodnej výzvy na 

predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, 

neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Projekt bude koordinovaný a realizovaný v súlade s Územným generelom 

školstva 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2024 - 2026 
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Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 - 2026 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024 - 2026 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 - 2026 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2026 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

30 000 0 0 0 30 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP 1 600 0 0 0 1 600 0 

Realizácia projektu 2 468 400 2 098 

140 

246 840 0 123 420 0 

Spolu 2 500 000  2 098 

140 

246 840 0 155 020 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.1 

Názov projektu Modernizácia detských ihrísk a vnútroblokov v jestvujúcich súboroch v DNV 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 – 2027  

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Zastaralé ihriská a koncepcie vnútroblokov nevyhovujú súčasným 

štandardom a trendom, vyžadujú si rekonštrukciu a modernizáciu.  

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

V roku 2022 bola realizovaná modernizácia a obnova ihriska Mečíková za 

podpory Hl. mesta Bratislava a pred ukončením je aj Hokejbalové ihrisko, 

sídlisko Stred 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Rozšírenie možností voľnočasových aktivít pre obyvateľov všetkých 

vekových kategórií (najmä deti a dorast). 

Výstupy Navrhnutá a realizovaná moderná koncepcia detských ihrísk 

umiestnených v hustejšie osídlených častiach MČ spojená s 

celkovou revitalizáciou vnútroblokov. Rozmanitosť herných a športových 

prvkov a mobiliáru s orientáciu na rôzne vekové kategórie od malých detí 
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cez tínedžerov až po starších obyvateľov. Zvýšená bezpečnosť, športové 

vyžitie a skvalitnený priestor na relax obyvateľov MČ. 

Detské a basketbalové ihrisko na J. Smreka  

Detské a basketbalové ihrisko na Š. Králika 

Súbor ihrísk na I. Bukovčana, vnútroblok 

Detské a asfaltové ihrisko na J. Poničana 

Hokejbalové ihrisko, sídlisko Stred 

Detské ihrisko Hradištná 

Ihrisko Ľubovníková 

Ihrisko Mečíková 

Ihrisko Bystrická 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné. 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet zrekonštruovaných detských ihrísk/ súborov ihrísk - 9  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Realizáciou aktivít sa zároveň bude prihliadať na vhodnosť ich polohy a na 

rešpektovanie a zachovanie pohody bývania v MČ. Aktivity budú 

realizované v súlade so stanovenými podmienkami a limitmi na hlučnosť, 

prašnosť a iné negatívne vplyvy.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 –2027  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 – 2027  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 – 2027  

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 – 2027  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Z toho verejné zdroje 
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Náklady spolu 

(eur) 

EU SR MAG MČ Z toho 

súkromné 

zdroje 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

50 000 BD BD 0 50 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu 1 000 000 500 000 50 000 200 000 250 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.2 

Názov projektu Skatepark 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2025 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V MČ chýbajú atraktívne moderné športoviská pre širokú verejnosť 

a tínedžerov.  PD v procese realizácie. 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Rozšírenie možností voľnočasových aktivít pre obyvateľov všetkých 

vekových kategórií (najmä deti a dorast).Zvýšenie atraktivity športovania, 

aktívne využitie voľného času tínedžerov, ale aj mladších detí a dospelých. 

Zvýšenie možností atraktivít v rámci MČ, eliminovanie migrácie obyvateľov 

do iných MČ vyhľadávajúcich toto športové vyžitie. 

Výstupy Atraktívny športovo – relaxačný areál 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Névá 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných skateparkov - 1 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
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Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, kvalita ciest a chodníkov 

Poznámky Realizáciou aktivít sa zároveň bude prihliadať na vhodnosť ich polohy a na 

rešpektovanie a zachovanie pohody bývania v MČ. Aktivity budú 

realizované v súlade so stanovenými podmienkami a limitmi na hlučnosť, 

prašnosť a iné negatívne vplyvy. 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2024  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024 - 2025 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 - 2025 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2025 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

20 000 0 0 0 20 000 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD 0 BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD 0 BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD 0 BD 0 

Spolu 400 000  323 000 38 000 0 39 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.3 

Názov projektu Športová hala (multifunkčná športová hala, futbal, volejbal) 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 – 2026 
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Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

V MČ chýba multifunkčná športová hala. Bola identifikovaná lokalita a  

vysporiadané pozemky, v ďalšom programovom období prebehne súťaž 

návrhov na projekt a samotná realizácia projektu s podporou grantu.  

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Rozšírenie možností voľnočasových aktivít pre obyvateľov všetkých 

vekových kategórií - zlepšenie občianskej vybavenosti MČ – budovanie 

športovej infraštruktúry  

Výstupy Športová hala, Bystrická ulica 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová Ves 

ul. Bystrická, parcela č. 2292/195. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet vybudovaných objektov - 1  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Umiestnenie stavby bude v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy v znení zmien a doplnkov.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2025 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 

Realizácia projektu Dodávateľ 2025 - 2026  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 
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Vypracovanie projektovej 

dokumentácie 
150 000 127 500 15 000 0 7 500 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 4 600 000 4 370 

000 

0 0 230 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.4 

Názov projektu Kanoe na rieke Morava 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2025 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt by bol realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg, je 

v prípravnej fáze. Pozdĺž rieky Morava absentuje infraštruktúra pre vodákov 

a pobytové miesta pre peších návštevníkov. V rámci projektu by vzniklo 

viacero takýchto miest na oboch stranách rieky Moravy. 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu Zlepšenie vodáckej infraštruktúry a prístupu k rieke pre miestne 

obyvateľstvo a záchranné zložky. 

Výstupy Vybudovanie nástupného a výstupného miesta pre malé nemotorové 

plavidlá na rieke Morava s pobytovými schodmi pre obyvateľov. 

Usmernenie toku návštevníkov a ich edukácia.  

Zlepšenie prístupu k brehu pre záchranné zložky. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Do územia realizácie aktivít projektu chránené územie európskeho 

významu - Devínske alúvium Moravy. Na danom území je potrebné 

prihliadať na záujmy ochrany prírody. 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Všetky pripravované aktivity projektu sú a budú komunikované so Štátnou 

ochranou prírody a so Slovenským vodohospodárskym podnikom a budú 

podliehať posudzovaniu vplyvov na ŽP. Toto posudzovanie bude  

predchádzať samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet lokalít – 2 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
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Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2023  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2023  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2023  

Realizácia projektu Dodávateľ 2024-2025  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 150 000  142 500 0 0 7 500 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.1 

Názov projektu Rekonštrukcie a opravy objektov vo vlastníctve MČ - znižovanie 

energetickej náročnosti budov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ, energetický 

audítor 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Staršie objekty sa v letných mesiacoch extrémne prehrievajú, v pláne sú 

napr. extenzívne vegetačné strechy na vytipovaných budovách, výmena 

osvetlenia, zateplenie, fotovoltaické panely a iné.  
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Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Znižovanie energetickej náročnosti budov, zvyšovanie kvality životného 

prostredia a kvality života obyvateľov 

Výstupy Extenzívne vegetačné strechy, zateplenia, výmena osvetlenia 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Plocha rekonštruovaných budov  

Počet užívateľov rekonštruovanej budovy  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

2 500 (budova) 0 0 0 2 500 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 
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Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 400 000  380 000 0 0 20 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.1. 

Názov projektu Vybudovanie kompostárne a zabezpečenie vhodného pozemku 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2025 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

MČ má veľké množstvo zeleného odpadu, ktorý zváža k externým 

spracovateľom. Finančne menej náročné by bolo zriadenie vlastnej 

kompostárne a následné spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v 

našej MČ.   

Projekt nie je realizovaný. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

Cieľ projektu  Zlepšenie odpadového hospodárstva v MČ 

Výstupy Kompostáreň 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Kapacita kompostárne ..........t/rok - BD 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 
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Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier - 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad - 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2025 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2025 

Realizácia projektu Dodávateľ 2025 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 650 000  552 500 65 000 0 32 500 0 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.2 

Názov projektu Stroje pre Denovu - zvýšenie výkonnosti a zníženie znečistenia ovzdušia 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Denova je príspevková organizácia MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. 

V MČ má na starosti prevažne zeleň, čistenie a údržbu verejných priestorov, 

zberný dvor. Strojový park, ktorý má Denova k dispozícii sa MČ snaží 

priebežne modernizovať. Zastaralý strojový park potrebuje priebežnú a 

pravidelnú modernizáciu. 

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt v realizácii 

Cieľ projektu  Skvalitnenie životného prostredia v MČ 

Výstupy  Obstarané stroje pre Denovu 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 
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Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Nerelevantné  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Počet zakúpených strojov - BD 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt Z vlastných zdrojov 

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 200 000  0 0 0 200 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.3 

Názov projektu Získavanie energie z obnoviteľných zdrojov 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 
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Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2024 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Chýbajúce alternatívne a obnoviteľné zdroje energie. 

Projekt nie je realizovaný. 

 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

 

Cieľ projektu Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy 

Výstupy Zvýšený podiel energie z obnoviteľných zdrojov 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ 

Indikátory monitoringu Počet realizovaných projektov - BD 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu. 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2024 - 2027 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2024 - 2027 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2024 - 2027 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2024 - 2027 

Realizácia projektu Dodávateľ 2024 - 2027 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Z toho verejné zdroje 
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Náklady spolu 

(eur) 

EU SR MAG MČ Z toho 

súkromné 

zdroje 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 

Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 100 000  95 000 0 0 5 000 0 

 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.4 

Názov projektu Zvyšovanie kapacity zberného dvora  

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný 

obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ 

BSK 

Začatie a ukončenie 

projektu 

Doplnenie areálu VPS – 2. fáza 2022 - 2023 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

Projekt nie je realizovaný. 

 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt nie je realizovaný. 

 

Cieľ projektu Zlepšenie odpadového hospodárstva v MČ - zvýšenie efektivity zberného 

dvora a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov 

Výstupy Dobudované zázemie pre zamestnancov a nová garáž a stavebné úpravy 

v jestvujúcom objekte. 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves, ul. M. Pišúta, parcela č. 491 a 493. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, DHZ 

Indikátory monitoringu Celková plocha po stavebných úpravách 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 
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Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky - 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2019 

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2022 

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt vlastné zdroje 

Realizácia projektu Dodávateľ 2023 

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

17 000 0 0 0 17 000 0 

Realizácia projektu 188 000 0 0 0 188 000 0 

Spolu 350 000 0 0 0 350 000 0 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2.5 

Názov projektu Výsadba zelene 

Garant MČ 

Kontaktná osoba 

garanta 

Dárius Krajčír 

Partneri garanta Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ 

Začatie a ukončenie 

projektu 

2021 - 2027 

Stav projektu pred 

realizáciou/ stav 

k 11/2021 

MČ sa priebežne stará o existujúcu alebo absentujúcu zeleň. V pláne je 

výsadba zelene na hlavných ťahoch MČ, ktorá prispeje k zmierneniu hluku 

na frekventovaných komunikáciách. 

Projekt je v realizácii. 

Stav k 11/2022 

(aktualizácia č. 1) 

Projekt je v realizácii. 

Cieľ projektu Ochrana životného prostredie, napĺňanie cieľov environmentálnej politiky, 

zvýšenie kvality života obyvateľov MČ. 

Výstupy Vysadená zeleň v rámci obytných blokov celej MČ a náhradná výsadba 

zelene na hlavných dopravných ťahoch obce - zelená úprava na 
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frekventovaných dopravných koridoroch MČ - ul. Opletalova, Eisnerova, 

Istrijská. V prípade nových výsadieb zelene budú uplatňované súčasné 

odborné postupy výsadby a starostlivosti o dreviny, platné normy STN – 

vrátane STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie, arboristické štandardy týkajúce sa zelene, návrhy 

výsadieb budú riešené v spolupráci s ďalšími profesiami (krajinný architekt, 

arborista, hydrológ, profesie technickej infraštruktúry a iné). 

Miesto realizácie 

projektu – vymedzenie 

územia 

Aktivity projektu budú realizované v katastrálnom území Devínska Nová 

Ves. 

Osobitné podmienky 

vzťahujúce sa k územiu 

realizácie projektu 

Nerelevantné 

Riziko negatívnych 

vplyvov na životné 

prostredie 

Riziko negatívnych dopadov na životné prostredie je veľmi nízke, preto 

návrhy na zmiernenie rizík nie sú relevantné. 

V prípade, že jedna alebo viaceré z aktivít projektu budú podliehať 

posudzovaniu vplyvov na ŽP, bude toto posudzovanie predchádzať 

samotnej realizácii aktivít.  

Užívatelia Obyvatelia MČ, návštevníci MČ 

Indikátory monitoringu Počet lokalít zasiahnutých výsadbou – celá MČ 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom 

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia 

vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese 

verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus 

Poznámky Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, arboristické 

štandardy týkajúce sa zelene, návrhy výsadieb budú riešené v spolupráci 

s ďalšími profesiami (krajinný architekt, arborista, hydrológ, profesie 

technickej infraštruktúry a iné) 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (rok) 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

Stavebný inžinier 2021 - 2027  

Vydanie stavebného 

povolenia 

Stavebný úrad 2021 - 2027  

Verejné obstarávanie Verejný obstarávateľ 2021 - 2027  

Vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný 

príspevok 

Obecný úrad/externý subjekt 2021 - 2027  

Realizácia projektu Dodávateľ 2021 - 2027  

Kolaudácia Stavebný úrad - 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Náklady spolu 

(eur) 

Z toho verejné zdroje Z toho 

súkromné 

zdroje 
EU SR MAG MČ 

Vypracovanie 

projektovej 

dokumentácie 

BD BD BD BD BD 0 
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Verejné obstarávanie BD BD BD BD BD 0 

Vypracovanie ŽoNFP BD BD BD BD BD 0 

Realizácia projektu BD BD BD BD BD 0 

Spolu 250 000  125 00 0 0 125 000 0 

 

Tabuľka 17 Základné informácie o projektových zámeroch 1.1.1 – 3.2.5 

Súhrn aktuálneho stavu rozpracovanosti projektov  

 

Projektový zámer Stav realizácie k 11/2021 Stav realizácie k 11/2022 

(Aktualizácia č. 1) 

1.1.1 Sanácia terasy M. Marečka  Nerealizovaný Ukončený 

1.1.2 Revitalizácia rybníka a 

architektonické dotvorenie 

vodnej nádrže a rekreačného 

využitia mobiliáru  

V realizácii V realizácii 

1.1.3 Zateplenie a celková 

rekonštrukcia objektu bývalého 

kina Devín 

Nerealizovaný V realizácii 

1.1.4 Rekonštrukcia klubu 

dôchodcov 

V realizácii Ukončený 

1.1.5 Pokračovanie v 

rekonštrukciách a úpravách 

športových areálov MČ  

V realizácii V realizácii 

1.1.6 Rekonštrukcia a 

modernizácia Kultúrneho centra  

Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.1.7 Rekonštrukcia knižnice-

oprava interiéru, exteriéru  

V realizácii V realizácii 

1.1.8 Objekt bývalej kotolne na 

Hradištnej a jej okolie 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.2.1 Rozšírenie kamerového 

systému  

V realizácii V realizácii 

1.2.2 Podpora oplotenia 

kontajnerových stojísk  

V realizácii V realizácii 

1.2.3 Územný plán zón  Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.2.4 Opravy miestnych 

komunikácií a chodníkov  

V realizácii V realizácii 
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1.2.5 Obnova mobiliáru  V realizácii V realizácii 

1.2.6 Realizácia opatrení na 

predchádzanie, zmierňovanie a 

odstraňovanie následkov 

pandémie ochorenia COVID-19 

V realizácii V realizácii 

1.3.1 Parkovací dom   Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.3.2 Bezpečnosť cyklistov Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.3.3 Centrálne námestie DNV Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.3.4 Cyklotrasa DNV-Dúbravka Nerealizovaný Nerealizovaný 

1.3.5 Cyklotrasa DNV-Záhorská 

Bystrica – rekonštrukcia  

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.1 Posilnenie sociálnych 

služieb terénneho a 

ambulantného charakteru 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.2 Systém včasného 

varovania pre seniorov 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.3 Vytvorenie priestorov  pre 

ďalších odborných lekárov - 

sprístupnenie  zdrav. služieb 

hlavne lekárov špecialistov 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.4 Zriadenie rýchlej zdravotnej 

pomoci v DNV – identifikácia a 

prevádzka priestorov 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.5 Komunitné centrum – 

identifikácia vhodných 

priestorov a zriadenie centra 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.6 Zriadenie opatrovateľskej 

služby 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.1.7 Zariadenie starostlivosti o 

deti do troch rokov veku dieťaťa 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.2.1 Opravy a rekonštrukcie škôl 

a materských škôl s cieľom 

zvyšovania energetickej 

efektívnosti, skvalitnenia 

bezpečnosti a pedag. procesu 

V realizácii V realizácii 

2.2.2 Rozšírenie kapacity tried ZŠ 

I. Bukovčana 3 – Dostavba ZŠ  

Nerealizovaný V realizácii 
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2.2.3 Rekonštrukcia školskej 

jedálne – ZŠ I. Bukovčana 1 

V realizácii Ukončený 

2.2.4 Rozšírenie kapacity tried ZŠ 

P. Horova 16 – Prístavba ZŠ 

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.3.1 Modernizácia detských ihrísk 

a vnútroblokov v jestvujúcich 

súboroch v DNV  

V realizácii V realizácii 

2.3.2 Skatepark  Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.3.3 Športová hala 

(multifunkčná športová hala, 

futbal, volejbal)  

Nerealizovaný Nerealizovaný 

2.3.4 Kanoe na rieke Morava Nerealizovaný Nerealizovaný 

3.1.1 Rekonštrukcie a opravy 

objektov vo vlastníctve MČ - 

znižovanie energetickej 

náročnosti. budov  

V realizácii V realizácii 

3.1.2 Vybudovanie kompostárne 

a zabezpečenie vhodného 

pozemku  

Nerealizovaný Nerealizovaný 

3.1.3 Stroje pre Denovu- zvýšenie 

výkonnosti a zníženie znečistenia 

ovzdušia  

V realizácii V realizácii 

3.1.4 Získavanie energie z 

obnoviteľných zdrojov  

Nerealizovaný Nerealizovaný 

3.1.5 Zvyšovanie kapacity 

zberného dvora  

Nerealizovaný Nerealizovaný 

3.1.6 Výsadba zelene  V realizácii V realizácii 

 

Tabuľka 18 Súhrn aktuálneho stavu projektov 
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ 

Realizačná časť bližšie vysvetľuje ako realizáciu aktivít – popis postupov ich inštitucionál-

neho a organizačného zabezpečenia, tak aj hodnotenie a monitorovanie činností počas 

ich priebehu, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mestskej časti 

formou akčných plánov. Záznamy z monitorovania budú priebežne dopĺňané počas ob-

dobia realizácie aktivít. 

19. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie podlieha zákonu NR SR 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení. Na základe tohto zákona označuje pojem inštitucio-

nálne a organizačné zabezpečenie kompetentné úrady a osoby zodpovedné za korektnú 

realizáciu rozvojovej stratégie obce (mestskej časti). Na úrovni miestnej samosprávy musí 

spolupracovať finančný orgán, výkonný orgán, riadiaci orgán a kontrolný orgán. Do tohto 

procesu sú zahrnutí v neposlednom rade aj všetci stakeholderi. 

Orgány podieľajúce sa na realizácii PHRSR MČ Bratislava – Devínska Nová Ves :  

Riadiaci orgán 

Riadiaci orgán je zastúpený zastupiteľstvom MČ Bratislava Devínska – Nová Ves a sta-

rostom MČ. Je zodpovedný za celý proces tvorby PHRSR – za koordináciu a implementáciu 

jednotlivých aktivít, zodpovedá za schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ. 

Zabezpečuje spoluprácu s ďalšími orgánmi a dohliada na integráciu ich aktivít.  

Miestne zastupiteľstvo - sa schádza podľa potreby. Poslanci prijímajú všeobecné zá-

väzné nariadenia a tým rozhodujú o základných otázkach chodu mestskej časti. Vo vzťahu 

k realizácií programu rozvoja miestne zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej 

časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHRSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie 

jeho plnenia. Taktiež schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z 

doplnkových zdrojov a z prostriedkov rozpočtu mestskej časti.  

Starosta – je hlavným predstaviteľom mestskej časti. Je štatutárnym orgánom v majet-

kovo-právnych vzťahoch mestskej časti a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov 

mestskej časti a miestneho úradu, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgá-

nom. Vo vzťahu k programu rozvoja starosta podpisuje schválenie celého dokumentu, vy-

konáva uznesenia a zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým 

a fyzickým osobám (riadiace orgány operačných programov, dodávatelia a podobne). 

Výkonný orgán 

Výkonný orgán tvoria fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na realizovaní jed-

notlivých opatrení, spolupracujú s riadiacim orgánom, koordinujú a určujú pracovné sku-

piny. Pracovná skupina môže pozostávať z poslancov MČ, stakeholderov, prípadne z 
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odborníkov na problematiku, ktorej sa opatrenia týkajú. Výkonný orgán zodpovedá za 

správne plnenie projektu. Má na starosti harmonogram realizácie, prípadne jeho prehod-

notenie a korekcie. Je zodpovedný za spracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ 

projektov, ktoré predkladá kontrolnému orgánu. Pracovné skupiny informujú občanov o 

postupe a priebehu realizácie jednotlivých aktivít zverejňovaním informácií. 

Finančný orgán 

Finančné zabezpečenie pri plnení PHRSR mestskej časti má na starosti finančný orgán. 

Zastupuje ho ekonóm mestskej časti – účtovník, ktorý v rámci monitorovacích a hodnotia-

cich správ spracúva výpis z účtovníctva s prehľadom financovania jednotlivých opatrení. 

Výpis odovzdáva kontrolnému orgánu. Finančný orgán zabezpečuje finančné plnenie 

projektu a vykonáva dozor nad čerpaním finančných zdrojov. 

Kontrolný orgán 

Kontrolný orgán zastupuje hlavný kontrolór obce (mestskej časti). Kontroluje činnosť ria-

diaceho, výkonného a finančného orgánu, vykonáva dozor nad priebehom realizácie ak-

tivít. Kontroluje finančné operácie, príjmy a výdavky súvisiace s realizáciou jednotlivých 

projektov a tiež kontroluje čerpanie a dodržiavanie  rozpočtu k jednotlivým realizovaným 

projektom. Pripomienkuje a kontroluje monitorovacie a hodnotiace správy, ktoré následne 

predkladá riadiacemu orgánu. Kontrolný orgán kontroluje hospodárnosť a efektívnosť pri 

vynakladaní finančných prostriedkov a pri hospodárení s majetkom mestskej časti Brati-

slava – Devínska Nová Ves. 

Široká verejnosť 

Na tvorbe PHRSR mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves sa v neposlednom rade 

podieľala aj široká verejnosť. Verejnosť sa môže zúčastňovať verejných zasadnutí, kde 

bude informovaná o procese tvorby strategického dokumentu. Na verejných zasadnu-

tiach môže verejnosť predkladať svoje pripomienky, nápady a návrhy k jednotlivým 
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opatreniam, ktoré budú následne zhodnotené a v čo najväčšej možnej miere zapraco-

vané do procesu tvorby PHRSR. 

Schéma 6 Model implementácie PHRSR, Zdroj: vlastné spracovanie 

Hlavným komunikačným nástrojom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je we-

bová stránka so sprievodnými komunikačnými kanálmi, akými sú napr. mesačník mestskej 

časti – Devex a DTV a vývesky na miestnych tabuliach. Komunikačná stratégia v súvislosti 

s dokumentom PHRSR prebiehala kontinuálne počas celého obdobia tvorby dokumentu 

a bude sa uskutočňovať aj v období realizácie jednotlivých zámerov. 

Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly, je 

materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva. Vstupné údaje sú pripravované zamest-

nancami miestneho úradu v dostatočnom predstihu. Predkladaný materiál má vždy 

svojho predkladateľa – zodpovednú osobu, odborného garanta a na príprave sa podie-

ľajú komisie zastupiteľstva, ako aj poradné orgány. 

 

 

P. 

č. 

Časový 

rámec 

Miesto 

konania 

Cieľová 

skupina  
Forma Téma, ciele  Vstupné údaje  Výstupy 

1. 12/2021 MÚ Občania 

Verejné 

preroko-

vanie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2022 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2022 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  
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2. 09/2022 MÚ Poslanci Seminár 

Projektové 

zámery na 

rok 2023 

Základné 

údaje 

o projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 

2023 

3. 10/2022 MÚ Občania 

Verejné 

preroko-

vanie 

Projektové 

zámery na 

rok 2023 

Návrh 

časového, 

inštitucionál-

neho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na 

rok 2023 

Pripomienky 

a návrhy občanov 

4. 11/2022 MÚ Poslanci Seminár 

Prepojenie 

PHRSR 

a progra-

mového 

rozpočtova

-nia 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 

mestskej časti 

za rok 2022 

Návrh štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 

2023 

5. 12/2022 MÚ Občania 

Verejné 

preroko-

vanie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2023 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2023 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  

6. 09/2023 MÚ Poslanci Seminár 

Projektové 

zámery na 

rok 2024 

Základné 

údaje 

o projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 

2024 

7. 10/2023 MÚ Občania 

Verejné 

preroko-

vanie 

Projektové 

zámery na 

rok 2024 

Návrh 

časového, 

inštitucionál-

neho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na 

rok 2024 

Pripomienky 

a návrhy občanov 
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8. 11/2023 MÚ Poslanci Seminár 

Prepojenie 

PHRSR 

a progra-

mového 

rozpočtova

-nia 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 

mestskej časti 

za rok 2023 

Návrh štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 

2024 

9. 12/2023 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2024 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2024 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  

10. 09/2024 MÚ Poslanci Seminár 

Projektové 

zámery na 

rok 2025 

Základné 

údaje 

o projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 

2025 

11. 10/2024 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie 

Projektové 

zámery na 

rok 2025 

Návrh 

časového, 

inštitucionál-

neho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na 

rok 2025 

Pripomienky 

a návrhy občanov 

12. 11/2024 MÚ Poslanci Seminár 

Prepojenie 

PHRSR 

a progra-

mového 

rozpočtova

-nia 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 

mestskej časti 

za rok 2024 

Návrh štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 

2025 

13. 12/2024 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2025 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2025 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  

14. 09/2025 MÚ Poslanci Seminár 

Projektové 

zámery na 

rok 2026 

Základné 

údaje 

Návrh časového, 

inštitucionálneho 

a finančného 

zabezpečenia 
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o projektových 

zámeroch 

projektových 

zámerov na rok 

2026 

15. 10/2025 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie 

Projektové 

zámery na 

rok 2026 

Návrh 

časového, 

inštitucionál-

neho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na 

rok 2026 

Pripomienky 

a návrhy občanov 

16. 11/2025 MÚ Poslanci Seminár 

Prepojenie 

PHRSR 

a programo

vého 

rozpočtova

nia 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 

mestskej časti 

za rok 2025 

Návrh štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 

2026 

17. 12/2025 MÚ 
Občani

a 

verejné 

prerokov

a-nie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2026 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2026 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  

18. 09/2026 MÚ Poslanci Seminár 

Projektové 

zámery na 

rok 2027 

Základné 

údaje 

o projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 

2027 

19. 10/2026 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie 

Projektové 

zámery na 

rok 2027 

Návrh 

časového, 

inštitucionál-

neho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na 

rok 2027 

Pripomienky 

a návrhy občanov 

20. 11/2026 MÚ Poslanci Seminár 

Prepojenie 

PHRSR 

a progra-

mového 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

Návrh štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 

2027 
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rozpočtova

-nia 

výsledky 

hospodárenia 

mestskej časti 

za rok 2026 

21. 12/2026 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2027 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2027 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  

22. 09/2027 MÚ Poslanci Seminár 

Projektové 

zámery na 

rok 2028 

Základné 

údaje 

o projektových 

zámeroch 

Návrh časového, 

inštitucionálneho 

a finančného 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na rok 

2028 

23. 10/2027 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie 

Projektové 

zámery na 

rok 2028 

Návrh 

časového, 

inštit. a fin. 

zabezpečenia 

projektových 

zámerov na 

rok 2028 

Pripomienky 

a návrhy občanov 

24. 11/2027 MÚ Poslanci Seminár 

Prepojenie 

PHRSR 

a progra-

mového 

rozpočtova

-nia 

Metodika 

programového 

rozpočtovania, 

výsledky 

hospodárenia 

mestskej časti 

za rok 2027 

Návrh štruktúry 

programového 

rozpočtu na rok 

2028 

25. 12/2027 MÚ 
Občani

a 

Verejné 

preroko-

vanie  

Rozpočet 

mestskej 

časti na rok 

2028 

Návrh 

rozpočtu 

mestskej časti 

na rok 2028 

Pripomienky 

a návrhy 

občanov, ponuka 

pre súkromných 

investorov  

Tabuľka 19 R1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR 

20.  Monitorovanie a hodnotenie 

Strategické plánovanie je nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy medzi cieľmi 

a možnosťami mestskej časti v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického plá-

novania je stanoviť ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického plá-

novania sú: 
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Schéma 7 Model monitorovania a hodnotenia PHRSR, Zdroj: Vlastné spracovanie 

Monitorovanie a hodnotenie sú hlavné procesy potrebné pre správnu implementáciu 

programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Prostredníctvom monitorovania a 

hodnotenia sa sledujú a následne vyhodnocujú zmeny vzniknuté počas realizácie straté-

gie.  

Monitorovanie bude prebiehať raz ročne, kde sa na konci sledovaného obdobia vy-

pracuje monitorovacia správa, ktorá bude pozostávať z krátkeho popisu aktivít, realizova-

ných počas roka a definovanie ich nadväznosti na stanovenú stratégiu a víziu. Ďalej bude 

sledovať napĺňanie stanovených monitorovacích ukazovateľov. Samospráva každý rok 

spracuje do monitorovacej správy pripomienky úradu, poslancov a širokej verejnosti.  

Monitorovacia správa obsahuje prehľad o súčasnom stave k určitému dátumu a taktiež 

tvorí podklad aj pre plánovanie ďalších aktivít. Za spracovanie monitorovacích správ je 

zodpovedná samospráva (Miestne zastupiteľstvo a starosta), pokiaľ nebude zriadená iná 

organizácia/komisia, ktorá bude mať v kompetencii napĺňanie stratégie. Monitorovacie 

správy budú predkladané a schvaľované miestnym zastupiteľstvom.  

Výsledkom procesu monitorovania a hodnotenia bude zisťovanie, ako projekty prispeli 

k rozvoju mestskej časti a vyhodnotenie úspešnosti naplnenia vízie MČ Bratislava – Devín-

ska Nová Ves. 
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P. č. 

Skupina kritérií 

Kritérium 

Váha kritéria/ 

Body 

Rozsah bodového 

hodnotenia 
Poznámka 

1. Obsah dokumentu   0-4  

2. 

Väzby dokumentu na iné 

strategické dokumenty na 

miestnej, regionálnej 

a národnej úrovni  

 0-4  

3. 
Súlad navrhovanej stratégie 

s potenciálom územia/zdrojmi 
 0-4  

4. 
Postupy hodnotenia 

a monitorovania 
 0-4  

5. Zrozumiteľnosť dokumentu   0-4  

 Spolu    

Tabuľka 20 R2 Kritéria hodnotenia PHRSR (bude doplnené) 

 

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 - 2027 

Typ hodnotenia Vykonať Dôvod vykonania/periodicita 

Strategické hodnotenie 2021 - 2027 
Podľa rozhodnutia MČ/koordinátora PHRSR 

a vzniknutej spoločenskej potreby. 

Operatívne hodnotenie 

Ad hoc hodnotenie celého 

PHRSR 
2021 - 2027 

Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona 

NRSR 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

v termíne do 3. mesiaca príslušného roku. 

Tematické hodnotenie časti 

PHRSR 
2021 - 2027 

Téma hodnotenia: Ak bola téma identifikovaná ako 

riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

Ad hoc mimoriadne 

hodnotenie PHRSR 
2021 - 2027 

Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo 

zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných 

oblastí alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri 

návrhu na revíziu PHRSR. 

Ad hoc hodnotenie celého 

PHRSR 
2021 - 2027 

Na základe rozhodnutia starostu v zmysle príslušných 

predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného 

orgánu MČ, na základe podnetu poslancov, na 

základe protokolu Národného kontrolného úradu SR, 

na základe správy auditu. 

Ad hoc hodnotenie celého 

PHRSR 
2027 

Na základe rozhodnutia starostu o príprave PHRSR 

na nasledovné programové obdobie po roku 2027. 

Tabuľka 21 R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania 

21. Akčný plán na obdobie trvania PHRSR 

Významnou súčasťou realizačnej časti PHRSR je tiež akčný plán spracovaný na obdobie 

rokov 2021 - 2027. Ide o formulár slúžiaci ako monitorovací nástroj obsahujúci zoznam zá-

merov roztriedených podľa jednotlivých oblastí – hospodárskej, sociálnej a 
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environmentálnej. Ku každému zámeru je v rámci akčného plánu pridelený termín realizá-

cie, výška potrebných zdrojov a garant, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu daného 

zámeru. O napĺňaní jednotlivých zámerov mestská časť vypracováva Správu o plnení akč-

ného plánu, ktorej cieľom je poskytnúť komplexnú informáciu o úspešnosti samosprávy v 

snahe dosiahnuť stanovenú víziu. Správa o plnení akčného plánu je k dispozícii samo-

správe i širokej verejnosti. 

Akčný plán pre Hospodársku oblasť 

Projekt Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

1.1.1 Sanácia terasy M. Marečka  2021 – 2022 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 463 500,00  

1.1.2 Revitalizácia rybníka a 

architektonické dotvorenie vodnej nádrže 

a rekreačného využitia mobiliáru  

2021 – 2023 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 900 000,00  

1.1.3 Zateplenie a celková rekonštrukcia 

objektu bývalého kina Devín 
2022 - 2024 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 1 050 000,00  

1.1.4 Rekonštrukcia klubu dôchodcov 2021 – 2022 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 585 000,00  

1.1.5 Pokračovanie v rekonštrukciách a 

úpravách športových areálov MČ  
2021 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 700 000,00  

1.1.6 Rekonštrukcia a modernizácia 

Kultúrneho centra  
2021 – 2023 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 200 000,00  

1.1.7 Rekonštrukcia knižnice-oprava 

interiéru, exteriéru  
2022 – 2024 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 225 000,00  

1.1.8 Asanácia objektu bývalej kotolne na 

Hradištnej a jej okolia 
2025 - 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 1 200 000,00  

1.2.1 Rozšírenie kamerového systému  2021 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 80 000,00  

1.2.2 Podpora oplotenia kontajnerových 

stojísk  
2021 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 6 000,00  

1.2.3 Územný plán zón  2024 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 300 000,00  

1.2.4 Opravy miestnych komunikácií a 

chodníkov  
2021 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 2 100 000,00  

1.2.5 Obnova mobiliáru  2021 - 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 50 000,00  
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1.2.6 Realizácia opatrení na 

predchádzanie, zmierňovanie a 

odstraňovanie následkov pandémie 

ochorenia COVID-19 

2021 - 2023 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 100 000,00  

1.3.1 Parkovací dom   2024 - 2026 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 3 500 000,00  

1.3.2 Bezpečnosť cyklistov 2023 - 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 500 000,00  

1.3.3 Centrálne námestie DNV 2024 - 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 5 000 000,00  

1.3.4 Cyklotrasa DNV-Dúbravka 2023 - 2026 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 1 720 000,00  

1.3.5 Cyklotrasa DNV-Záhorská Bystrica – 

rekonštrukcia  
2025 - 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 700 000,00  

Akčný plán pre Sociálnu oblasť 

Projekt Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

2.1.1 Posilnenie sociálnych služieb 

terénneho a ambulantného charakteru 
2023 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 200 000,00  

2.1.2 Systém včasného varovania pre 

seniorov 
2023 - 2024 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 60 000,00  

2.1.3 Vytvorenie priestorov  pre ďalších 

odborných lekárov- sprístupnenie  zdrav. 

služieb hlavne lekárov špecialistov 

2023 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 400 000,00  

2.1.4 Zriadenie rýchlej zdravotnej pomoci v 

DNV – identifikácia a prevádzka priestorov 
2023 – 2024 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 6 000,00  

2.1.5 Komunitné centrum – identifikácia 

vhodných priestorov a zriadenie centra 
2023 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 500 000,00  

2.1.6 Zriadenie opatrovateľskej služby 2024 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 50 000,00  

2.1.7 Zariadenie starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa 
2025 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 100 000,00  

2.2.1 Opravy a rekonštrukcie škôl a 

materských škôl s cieľom zvyšovania 

energetickej efektívnosti, skvalitnenia 

bezpečnosti a pedag. Procesu 

2021 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 1 500 000,00  

2.2.2 Rozšírenie kapacity tried ZŠ I. 

Bukovčana 3 – Dostavba ZŠ  
2022 - 2023 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 2 700 000,00  
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2.2.3 Rekonštrukcia školskej jedálne – ZŠ I. 

Bukovčana 1 
2021 – 2022 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 400 000,00  

2.2.4 Rozšírenie kapacity tried ZŠ P. Horova 

16 – Prístavba ZŠ 
2024 – 2026 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 2 500 000,00  

2.3.1 Modernizácia detských ihrísk a 

vnútroblokov v jestvujúcich súboroch v 

DNV  

2021 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 1 000 000,00  

2.3.2 Skatepark  2024 – 2025 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 400 000,00  

2.3.3 Športová hala (multifunkčná športová 

hala, futbal, volejbal)  
2024 – 2026 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 4 600 000,00  

2.3.4 Kanoe na rieke Morava 2024 - 2025 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 150 000,00  

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť 

Projekt Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

3.1.1 Rekonštrukcie a opravy objektov vo 

vlastníctve MČ - znižovanie energetickej 

náročnosti. budov  

2021 – 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 400 000,00  

3.2.1 Vybudovanie kompostárne a 

zabezpečenie vhodného pozemku  
2025 - 2025 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 650 000,00  

3.2.2 Stroje pre Denovu- zvýšenie 

výkonnosti a zníženie znečistenia ovzdušia  
2021 – 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 200 000,00  

3.2.3 Získavanie energie z obnoviteľných 

zdrojov  
2024 - 2027 

MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 100 000,00  

3.2.4 Zvyšovanie kapacity zberného dvora  2022 - 2023 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 350 000,00  

3.2.5 Výsadba zelene  2021 - 2027 
MČ Bratislava – 

Devínska Nová Ves 
 250 000,00  

Tabuľka 22 Formulár R1 Akčný plán 

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR - Monitorovanie a hodnotenie 

 

„Správa o plnení akčného plánu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k ______ 

bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie rokov 2021 - 2027, časť C – Programová časť. 

Cieľom monitoringu Akčného plánu mestskej časti je zostaviť komplexnú informáciu o tom, 
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ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR MČ počas celého obdobia platnosti doku-

mentu v rokoch 2021 - 2027. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. 

Akčný plán mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je zoradený podľa priorít, ob-

lastí a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar miestneho 

úradu, resp. externý odborník, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít 

a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, v niektorých prípadoch je ako realizátor da-

nej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) 

V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charak-

teru v časovom slede, resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom 

období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte mestskej 

časti, schválených strategických dokumentoch MČ a údajov odborných útvarov miest-

neho úradu MČ. 

Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke www.devinskanova-

ves.sk. 

Pripomienky k akčnému plánu mestskej časti je možné zaslať e-mailom na adresu 

_______. 

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu ________. 

 

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 

 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2021 – 2027 

 

Pripomienkovanie realizoval: úsek projektov 

 

Termín pripomienkovania: 15.10.2021 – 05.11.2021 

 

Oznam uverejnený:  rozposlaný emailom 

 

Text dokumentu k dispozícii:  emailom alebo na vyžiadanie na úseku projektov 

 

Spôsob doručenia pripomienok:  emailom 



 

168 

 

 

 

Priamo oslovené subjekty: komisie samosprávy 

 

 Pripomienky sú v písomnej forme uchované : úsek projektov 

 

Počet pripomienok: celkový počet:  

 

Zápis spracoval: Barbara Langsfeldová, Referent pre projekty EÚ, granty a dotácie, „ 
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ 

22. Finančný plán 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves plánuje na svoje aktivity využiť vlastný roz-

počet v kombinácii s možnosťami využitia finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov, Ko-

hézneho fondu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. V programovom období 2021 až 

2027 môže na svoje projekty čerpať z nižšie uvedených operačných programov. Pri jed-

notlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci nich tie investičné 

priority, pri ktorých je mestská časť oprávnená žiadať o poskytnutie nenávratného finanč-

ného príspevku. 

22.1 Indikatívny finančný plán PHRSR 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná oblasť Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkr

. 

z. 

 EU   SR   MAG   MČ  Spolu 

Hospodárska oblasť 19 379 500  9 966 250   1 132 500   3 450 000   4 830 750   19 379 500  - 

1.1.1 Sanácia terasy M. 

Marečka  
 463 500   -     -     350 000   113 500   463 500  -  

1.1.2 Revitalizácia 

rybníka a 

architektonické 

dotvorenie vodnej 

nádrže a rekreačného 

využitia mobiliáru  

 900 000   -     -     -     900 000   900 000  -  

1.1.3 Zateplenie a 

celková rekonštrukcia 

objektu bývalého kina 

Devín 

 1 050 000   850 000   100 000   -     100 000   1 050 000  -  

1.1.4 Rekonštrukcia 

klubu dôchodcov 
 585 000   -     -     350 000   235 000   585 000  -  

1.1.5 Pokračovanie v 

rekonštrukciách a 

úpravách športových 

areálov MČ  

 700 000    150 000   250 000   300 000   700 000  -  
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1.1.6 Rekonštrukcia a 

modernizácia 

Kultúrneho centra  

 200 000   170 000   20 000   -     10 000   200 000  -  

1.1.7 Rekonštrukcia 

knižnice-oprava 

interiéru, exteriéru  

 225 000   191 250   22 500   -     11 250   225 000  -  

1.1.8 Asanácia objektu 

bývalej kotolne na 

Hradištnej a jej okolia 

 1 200 000  1 020 000   120 000   -     60 000   1 200 000  -  

1.2.1 Rozšírenie 

kamerového systému  
 80 000   -     -     -     80 000   80 000  -  

1.2.2 Podpora oplotenia 

kontajnerových stojísk  
 6 000   -     -     -     6 000   6 000  -  

1.2.3 Územný plán zón   300 000   255 000   30 000    15 000   300 000  -  

1.2.4 Opravy miestnych 

komunikácií a 

chodníkov  

 2 100 000  1 785 000   210 000   -     105 000   2 100 000  -  

1.2.5 Obnova mobiliáru   50 000   -     -     -     50 000   50 000  -  

1.2.6 Realizácia opatrení 

na predchádzanie, 

zmierňovanie a 

odstraňovanie 

následkov pandémie 

ochorenia COVID-19 

 100 000   85 000   10 000   -     5 000   100 000  -  

1.3.1 Parkovací dom    3 500 000  2 975 000   350 000   -     175 000   3 500 000  -  

1.3.2 Bezpečnosť 

cyklistov 
 500 000   425 000   50 000   -     25 000   500 000  -  
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1.3.3 Centrálne 

námestie DNV 
 5 000 000   -     -    2 500 000  2 500 000   5 000 000  -  

1.3.4 Cyklotrasa DNV-

Dúbravka 
 1 720 000  1 615 000   -     -     105 000   1 720 000  -  

1.3.5 Cyklotrasa DNV-

Záhorská Bystrica – 

rekonštrukcia  

 700 000   595 000   70 000   -     35 000   700 000  -  

Sociálna oblasť 14 566 000 12 054 414 610 440 200 000 1 701 146 14 566 000 -    

2.1.1 Posilnenie 

sociálnych služieb 

terénneho a 

ambulantného 

charakteru 

 200 000   170 000   20 000   -     10 000   200 000   -    

2.1.2 Systém včasného 

varovania pre seniorov 
 60 000   -     -     -     60 000   60 000   -    

2.1.3 Vytvorenie 

priestorov  pre ďalších 

odborných lekárov- 

sprístupnenie  zdrav. 

služieb hlavne lekárov 

špecialistov 

 400 000   340 000   40 000   -     20 000   400 000   -    

2.1.4 Zriadenie rýchlej 

zdravotnej pomoci v 

DNV – identifikácia a 

prevádzka priestorov 

 6 000   5 100   600   -     300   6 000   -    

2.1.5 Komunitné 

centrum – identifikácia 

vhodných priestorov a 

zriadenie centra 

 500 000   425 000   50 000   -     25 000   500 000   -    

2.1.6 Zriadenie 

opatrovateľskej služby 
 50 000   42 500   5 000   -     2 500   50 000   -    

2.1.7 Zariadenie 

starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa 

 100 000   85 000   10 000   -     5 000   100 000   -    
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2.2.1 Opravy a 

rekonštrukcie škôl a 

materských škôl s cieľom 

zvyšovania energetickej 

efektívnosti, skvalitnenia 

bezpečnosti a pedag. 

Procesu 

 1 500 000  1 275 000   150 000   -     75 000   1 500 000   -    

2.2.2 Rozšírenie kapacity 

tried ZŠ I. Bukovčana 3 – 

Dostavba ZŠ  

 2 700 000  2 278 174   -     -     421 826   2 700 000   -    

2.2.3 Rekonštrukcia 

školskej jedálne – ZŠ I. 

Bukovčana 1 

 400 000   -     -     -     400 000   400 000   -    

2.2.4 Rozšírenie kapacity 

tried ZŠ P. Horova 16 – 

Prístavba ZŠ 

 2 500 000  2 098 140   246 840   -     155 020   2 500 000   -    

2.3.1 Modernizácia 

detských ihrísk a 

vnútroblokov v 

jestvujúcich súboroch v 

DNV  

 1 000 000   500 000   50 000   200 000   250 000   1 000 000   -    

2.3.2 Skatepark   400 000   323 000   38 000   -     39 000   400 000   -    

2.3.3 Športová hala 

(multifunkčná športová 

hala, futbal, volejbal)  

 4 600 000  4 370 000   -     -     230 000   4 600 000   -    

2.3.4 Kanoe na rieke 

Morava 
 150 000   142 500   -     -     7 500   150 000   -    

Environmentálna oblasť 1 950 000  1 152 500   65 000   -     732 500  1 950 000 -    

3.1.1 Rekonštrukcie a 

opravy objektov vo 

vlastníctve MČ - 

znižovanie energetickej 

náročnosti. budov  

 400 000   380 000   -     -     20 000   400 000   -    

3.2.1 Vybudovanie 

kompostárne a 

zabezpečenie 

vhodného pozemku  

 650 000   552 500   65 000   -     32 500   650 000   -    
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3.2.2 Stroje pre Denovu- 

zvýšenie výkonnosti a 

zníženie znečistenia 

ovzdušia  

 200 000   -     -     -     200 000   200 000   -    

3.2.3 Získavanie energie 

z obnoviteľných zdrojov  
 100 000   95 000   -     -     5 000   100 000   -    

3.2.4 Zvyšovanie 

kapacity zberného 

dvora  

 350 000   -     -     -     350 000   350 000   -    

3.2.5 Výsadba zelene   250 000   125 000   -     -     125 000   250 000   -    

Spolu 35 895 500 23 173 164 1 807 940   3 650 000  7 264 396  35 895 500  - 

 

Tabuľka 23 F3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica 
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Tabuľka 24 F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia  

22.2 Finančná časť 

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves plánuje na svoje projektové zámery využiť 

zdroje z vlastného rozpočtu v kombinácii s možnosťami financovania zo štrukturálnych fon-

dov a kohézneho fondu Európskej únie a zároveň financovaním zabezpečeným magistrá-

tom hl. mesta. Mestská časť sa bude aktívne uchádzať aj o finančnú podporu zo štátneho 

rozpočtu. 
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Záver 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devín-

ska Nová Ves na roky 2021 až 2027 predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého 

úlohou je detailne rozpracovať rozvojovú stratégiu do najbližších rokov.  

Predkladaný dokument bol pripravený v súlade s novou metodikou na vypracovanie 

programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom rešpektuje výsledky analýz, iden-

tifikáciu problémov, ako aj možnosti realizácie rozvojových zámerov, podporené endo-

génnymi i exogénnymi faktormi. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (PHRSR) bol vypracovaný v súlade so záko-

nom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ako základný strategický rozvojový 

dokument mestskej časti.  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je jeden z prostriedkov na zabez-

pečenie všestranného a udržateľného rozvoja územia a potrieb obyvateľstva.  

Program obsahuje analytickú časť vo forme analytických východísk opisujúcich sú-

časný stav a podmienky pre ďalší rozvoj MČ. Na základe jednotlivých analýz je formulo-

vaná rozvojová stratégia, v ktorej je zadefinovaná vízia mestskej časti, ciele, priority, opat-

renia a aktivity, s ohľadom na možnosti realizácie jednotlivých zámerov. 

S novým programovým obdobím prichádzajú pre samosprávy obcí a miest aj nové vý-

zvy. V prvom rade je pre mestskú časť výzvou fungovať v takej miere, ktorá zabezpečí, aby 

obyvatelia boli hrdí na miesto, kde žijú. Zámerom tejto stratégie rozvoja je naplniť opatre-

nia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ktoré obyvateľom mestskej časti Bra-

tislava-Devínska Nová Ves poskytnú kvalitu života na čo najlepšej dosiahnuteľnej úrovni.  
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Prílohy 

 

Tabuľka 25 Ú2 Zámer spracovania PHRSR  

 

Tabuľka 26 Ú3  Harmonogram spracovania PHRSR 

 2021 

Termín I II III IV V VI VII VIII IX 

Úvod          

Analytická časť          

Strategická časť          

Programová časť          

Realizačná časť          

Zámer spracovania PHRSR 

Názov dokumentu 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti  

Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 - 2027 

Forma spracovania 
PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi 

samosprávy  

Riadenie procesu 

spracovania 

Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných skupín, 

ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, 

environmentálnu a sociálnu 

Obdobie spracovania 

Dokument bol spracovávaný v období od decembra 2020 do septembra 

2021. 

Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný vo formulári Ú3 

Financovanie 

spracovania 

náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách) 

náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, 

dotazníky,  

náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,  

náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava 

elektronických médií. 
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Finančná časť           

Záver          

 

Tabuľka 27 Ú6 Zoznam členov pracovných skupín 

 

Tabuľka 28  Ú8 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu 
Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 
Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska http://www.eu2020.gov.sk 

Partnerská dohoda SR na 

roky 2021 – 2027 
2027 národná http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 

Národná stratégia 

regionálneho rozvoja SR 

(NSRR) 

2030 národná http://www.telecom.gov.sk 

Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 

Bratislavského 

samosprávneho kraja 

2021 - 2027 

2027 regionálna 

https://bratislavskykraj.sk/urad-

bsk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-

socialneho-rozvoja-bsk/ 

Zoznam členov pracovných skupín 

Hospodárska skupina 

Ing. Mária Koprdová 

Ing. Tomáš Hollý 

Sociálna skupina 

Ing. Ingrid Zaťková 

Mgr. Miroslava Síthová 

Mgr. Andrea Juračková 

Environmentálna skupina 

Ing. Katarína Macáková 

Mgr. Natália Lipová PhD. 
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Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 

Bratislavy 2014 - 2020 

2020 regionálna http://www.bratislava.sk/ 

Územný plán hl. m. SR 

Bratislava z r. 2007 
 regionálna http://www.bratislava.sk/ 

Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho 

rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová 

Ves 2014 - 2020 

2020 lokálna http://www.devinskanovaves.sk/ 

 

Tabuľka 29 A1 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát /téma Zdroj dát  Webová stránka  

Obyvateľstvo  

Štatistický úrad SR  

Miestny úrad 

http://slovak.statistics.sk 

http://www.devinskanovaves.sk/ 

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html 

Domový a bytový fond Štatistický úrad SR http://slovak.statistics.sk 

Občianska vybavenosť 

Miestny úrad 

Mestská a obecná 

štatistika 

http://www. devinskanovaves.sk/ 

Technická infraštruktúra  Miestny úrad http://www. devinskanovaves.sk/ 

Ekonomická štruktúra 

Databáza všetkých 

firiem Slovenska 

Miestny úrad 

https://www.vsetkyfirmy.sk/ 

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html 

 

 

Rozpočet a finančné 

hospodárenie mestskej 

časti 

Miestny úrad  

Poloha 

Atlas krajiny SR 

Google Earth 

http://www.enviroportal.sk/ 

https://www.google.com/earth/ 

Doprava a dostupnosť 

územia 

Atlas krajiny SR 

Google Earth 

http://www.enviroportal.sk/ 

https://www.google.com/earth/ 

http://www.cdb.sk 
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Portál cestnej 

databanky 

Prírodné podmienky Atlas krajiny SR http://www.enviroportal.sk/ 

Využitie zeme Katastrálny portál SR 

http://www.katasterportal.sk/kapor/ 

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html 

Životné prostredie 
Štátna ochrana prírody 

SR 

http://www.sopsr.sk/web/ 

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html 

http://www.enviroportal.sk/ 

https://www.vpsr.sk/ 

Cestovný ruch 

Ministerstvo dopravy, 

výstavby 

a regionálneho rozvoja 

http://www.devinskanovaves.sk/ 

 

Tabuľka 30 A14 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika Nežiaduce 

dôsledky 

Pravdepodobnosť 

Individuálne Nedostatočná 

odborná 

pripravenosť 

pracovného tímu 

Profily členov 

pracovného tímu 

Neodborná, 

nedostatočná 

rozpracovanosť 

stratégie rozvoja 

Nízka 

Technické Nevysporiadanie 

pozemkov, chybná 

projektová 

dokumentácia 

Projektová 

dokumentácia, 

stavebné 

povolenia 

Nemožnosť 

realizovať projekt, 

časové 

oneskorenie, 

predraženie 

projektu 

Veľmi nízka 

Ekologické Poškodzovanie 

životného 

prostredia 

projektovými 

aktivitami 

Interné 

dokumenty 

mestskej časti 

Negatívny dopad 

až degradácia 

životného 

prostredia 

Veľmi nízka 

Sociálne Vnímanie 

projektových 

investícií 

obyvateľmi 

Obyvateľstvo 

obce 

Obyvateľstvo 

nebude súčinné 

pri realizácii – 

napr. 

vysporiadavanie 

pozemkov 

Nízka 
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Ekonomické Rizikové 

zaobchádzanie 

s rozpočtom 

samosprávy 

Rozpočet obce Zadlženie 

mestskej časti, 

nútená správa  

Veľmi nízka 

 

Tabuľka 31 Z 1 - Schválenie PHRSR 

Schválenie PHRSR 

Dokument 

Názov: program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021-2027 

Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto: 

o analytická časť (A) 

o strategická časť (B) 

o programová časť (C) 

o realizačná časť (D) 

o finančná časť (E) 

o záver 

Spracovanie 

Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci 

s pracovníkmi samosprávy  

Obdobie spracovania: 12.2020 – 9.2021 

Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 3 

členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 2 členovia 

Externá odborná spolupráca: Gemini Group s.r.o. 

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom www stránky 

mestskej časti 

Náklady na spracovanie: bude doplnené 

Prerokovanie 

Prerokovanie v orgánoch samosprávy  

Verejné pripomienkovanie 

Schválenie Návrh na uznesenie zastupiteľstva 
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Zoznam použitých skratiek: 

BD – Bude doplnené 

EAO – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

EF – Environmentálny fond 

ENO – Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo 

EÚ – Európska únia 

FO – Fyzická osoba 

CHKO – Chránená krajinná oblasť 

CHVÚ – Chránené vtáčie územie 

MAG – Magistrát hl. mesta Bratislava 

MaHS – Monitorovacie a hodnotiace správy 

MAS – Miestna akčná skupina 

MČ – Mestská časť 

MHD – Mestská hromadná doprava 

MRK – Marginalizované rómske komunity 

MŠ – Materská škola 

MÚ – Miestny úrad 

MVSR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

OP – Operačný program 

OZ – Občianske združenie 

PD – Projektová dokumentácia 

PHSR/ PHRSR – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

PO – Právnická osoba 
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ÚPSVR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

ŠK – Športový klub 

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

VÚC – Vyšší územný celok 

ZŠ – Základná škola 

ŽoNFP – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

 


