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1. Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo


s c h v a ľ u j e


Dodatok č.2
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2007 – 2013

	bez pripomienok

s pripomienkami



































Príloha č. 2
Dôvodová správa


         Miestne zastupiteľstvo v súlade so zákonom č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zmien a doplnkov zákona č. 531/2004 Z.z. schválilo na svojom rokovaní dňa 10.6.2008 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2007-2013 (PHSR).

         Po schválení PHSR pri príprave rozpočtu na ďalšie roky boli na rokovaniach  komisií, Miestnej rady a následne Miestneho zastupiteľstva navrhnuté ďalšie aktivity , ktoré by mala mestská časť postupne realizovať, avšak neboli v schválenom PHSR zahrnuté. Tieto aktivity boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva dňa 16. 12. 2008. Dodatkom č. 1 Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2007 – 2013. 

         Boli zrealizované viaceré projekty v súlade s PHSR V súlade s Operačným programom Bratislavský kraj (OPBK) sa zrealizovali projekty Revitalizácia verejného priestranstva Jahodová a Revitalizácia Nová doba.

           PHSR je pre rozvoj mestskej časti veľmi dôležitý dokument i z dôvodu, že všetky investičné akcie, ktoré má v pláne mestská časť realizovať s využitím možností čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie, je potrebné doložiť i schváleným PHSR mestskej časti. Takéto aktivity bude možné realizovať priebežne formou projektov, predkladaných na základe výziev jednotlivých ministerstiev alebo s participáciou Bratislavského VÚC.

           Mestská časť uvažuje realizovať okrem programov schválených v PHSR aj ďalšie projekty. Jedným z nich je pripravovaný projekt  Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy, kde žiadateľom je hlavné mesto SR Bratislava a jednotlivé mestské časti, ktoré sa do projektu zapojili, sú partnermi. Ďalším  z pripravovaných projektov je vybudovanie komunitného centra na Ovručskej ulici súp.č. 1663 na par.č. 11811 k.ú. Nové Mesto. Projekt pozostáva z komplexnej rekonštrukcie budovy spojenej s čiastočnou úpravou exteriéru a čiastočným vybavením interiéru. A posledným projektom na doplnenie do akčného plánu  je obnova bytového domu na Odborárskej ulici 4 ( školská bytovka ).  

          Z dôvodu, že projekty musia byť  plánovanou aktivitou v PHSR, predkladáme  na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Dodatok č. 2. k PHSR BA – NM. 
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Príloha č. 3
Dodatok č.2 PHSR MČ B-NM 



PRIORITA 12. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ
OPATRENIE PRIORITY 12: Vytváranie podmienok, ktoré stimulujú inovatívne procesy s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti MČ

Aktivita 12.5. – Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni vrátane podpory budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest.


PRIORITA 13. KVALITNÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
OPATRENIE PRIORITY 13: Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry

Aktivita 13.4. Vybudovanie komunitného centra na Ovručskej ulici súp.č. 1663


PRIORITA 16. SKVALITNENIE STAROSTLIVOSTI O RODINY
OPATRENIE PRIORITY 16: Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry, zameranej pre rodiny

Aktivita 16.4.  Obnova  bytového domu Odborárska 4  ( školská bytovka )
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AKČNÝ   PLÁN  


PRIORITA 12. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ



Aktivita 12.5.

Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, vrátane podpory budovania a rozvoja integrovaných obslužných miest.



Osobná, inštitucionálna zodpovednosť
Starosta, miestne zastupiteľstvo, partneri projektu 


Cieľová skupina
Obyvatelia MČ, široká verejnosť


Metódy, postupy
Rozšírenie  pre  elektronickú komunikáciu a jej zlepšenie dostupnosti, vybudovanie 

Miesto realizácie
Budova mestského úradu MČ BA- NM 
Junácka 1, Bratislava 

Dĺžka trvania
20012-2015

Finančná náročnosť
 spoluúčasť  5 000,00 €

Zdroje financovania
MČ , spoluúčasť + OP Bratislavský kraj, Opatrenie 2.2.1  Informatizácia spoločnosti

Monitorovacie indikátory
Výstup : Sprístupnenie elektronických služieb verejnosti
Dopad : optimalizácia, automatizácia,                            skvalitnenie a zrýchlenie rozho-dovacích procesov
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AKČNÝ   PLÁN  


PRIORITA 13. KVALITNÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA



Aktivita 13.4

Vybudovanie komunitného centra na Ovručskej ulici súp.č. 1663


Osobná, inštitucionálna zodpovednosť
Starosta, miestne zastupiteľstvo, partneri projektu 


Cieľová skupina
Obyvatelia MČ 


Metódy, postupy
Projektovanie výstavby
Realizácia stavebných prác
Zakúpenie vybavenia
Personálne obsadenie

Miesto realizácie
Ovručská ulica, par.č. 11811 k.ú. Nové Mesto

Dĺžka trvania
20012-2015

Finančná náročnosť
130 500,00 €

Zdroje financovania
MČ , spoluúčasť + OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel – ISRMO 

Monitorovacie indikátory
Výstup : Technické zhodnotenie objektu 
Dopad : Skvalitnenie života znevýhodneným   skupinám obyvateľov 
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AKČNÝ   PLÁN  


PRIORITA 16. SKVALITNENIE STAROSTLIVOSTI O RODINY



Aktivita 16.4.  


Obnova  bytového domu Odborárska 4 
 ( školská bytovka ) 


Osobná, inštitucionálna zodpovednosť
Starosta, miestne zastupiteľstvo 


Cieľová skupina
Obyvatelia MČ 


Metódy, postupy
Projektovanie výstavby
Realizácia stavebných prác


Miesto realizácie
Odborárska 4 , par.č. 12789/2  k.ú. Nové Mesto

Dĺžka trvania
20012-2015

Finančná náročnosť
56 500,00€

Zdroje financovania
MČ , spoluúčasť + OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídel – ISRMO 

Monitorovacie indikátory
Výstup : Technické zhodnotenie objektu 
Dopad : energetická  úspora
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