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1 Dobudovanie a rozširovanie kamerového systému
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta

Zlepšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov 
mesta.

dobudovanie kamerového systému

2 Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia - nasvetlenie priechodov
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta

Zlepšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov 
mesta.

nasvietenie prechodu, chodníkov, cyklochodníkov, parkovísk,  
výmena rozvádzačov

3
Verejné kanalizácie a ČOV aglomerácie nad 2000 EO - modernizácia a 
intenzifikácia ČOV

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta
Rozšírenie kapacity existujúcej ČOV.

rozšírenie biologickej kapacity časti čističky odpadových vôd na 
dvojnásobnú kapacitu, príprava projektovej dokumentácie

4 Rekonštrukcia jestvujúcej splaškovej kanalizácie
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta

Zabezpečiť kvalitnú technickú infraštruktúru na 
území mesta aj v súvislosti s rozvojom nových lokalít 

IBV.
rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v centre mesta a okolí

5
Rozšírenie dažďovej kanalizácie, ako aj retenčné a vsakovacie nádrže 
(čistenie a rozšírenie retenčných nádrží)

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta

Zabezpečiť kvalitnú technickú infraštruktúru na 
území mesta aj v súvislosti s rozvojom nových lokalít 

IBV.
v súlade s Generelom protipovodňových opatrení 

6 Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta

Zabezpečiť kvalitnú technickú infraštruktúru na 
území mesta aj v súvislosti s rozvojom nových lokalít 

IBV.

rekonštrukcia vodovodnej siete v centre mesta, okolí a v Sv. 
Martine

7
Výstavba protipovodňových opatrení v súlade s generelom dažďovej 
kanalizácie v meste Senec (I. etapa).

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území 

mesta

Zabezpečiť kvalitnú technickú infraštruktúru na 
území mesta aj v súvislosti s rozvojom nových lokalít 

IBV.
v súlade s Generelom protipovodňových opatrení 

8 Územný plán mesta
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

9 Územný generel bývania
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

10 Program rozvoja bývania
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie strategického dokumentu

11 Územné plány zóny 
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie územnoplánovacích dokumentácií zóny

12 Urbanistické štúdie na jednotlivé lokality
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

Stručný popis projektuP.č. Názov projektu Priorita Opatrenie Cieľ projektu
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13 Zmapovanie pozemkov a ich fin. zhodnotenie
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

14 Spracovať Koncepciu rozvoja športu
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

15 Územný generel rekreácie
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

16 Záväzný územnoplánovací podklad Slnečné jazerá
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

17 Územný generel dopravy
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 

efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

18
Verejná osobná doprava - Aktualizovať existujúci pasport mestských 
komunikácií

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 
efektívnu správu mesta

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady pre 
koordinovaný socioekonomický a územný rozvoj 

mesta.
vypracovanie dokumentu

19 Systém monitoringu pôdy
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.3 Podpora vhodného 
obhospodarovania pôdy a ochrana 

pôdy
Zabezpečiť pravidelný monitoring kvality pôdy. vybudovanie systému monitorovania kvality pôdy

20
Strategický dokument adaptačných opatrení na zmenu klímy, zadržiavanie 
vody v území

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.4 Ochrana vodných 
plôch a šetrné postupy voči prírode

Vytvoriť kvalitné nástroje a podklady na 
predchádzanie negatívnym dôsledkom klimatických 

zmien.
vypracovanie dokumentu

21 Zriadenie parku  pre psov
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.5 Rozumné využívanie 

a tvorba krajiny
budovanie nových kultivovaných plôch budovanie nových kultivovaných plôch

22 Vybudovanie cintorína
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.5 Rozumné využívanie 

a tvorba krajiny
rozšírenie existujúcich kultivovaných plôch rozšírenie existujúcich kultivovaných plôch

23 Vybudovanie monitorovacej stanice ovzdušia
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.5 Rozumné využívanie 

a tvorba krajiny
Zabezpečiť pravidelný monitoring kvality ovzdušia. vybudovanie monitorovacej stanice ovzdušia

24 Miestny územný systém ekologickej stability
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie
Opatrenie 1.6 Ochrana existujúcich 

prírodných hodnôt územia
Zvýšiť ochranu prírody a krajiny. vypracovanie dokumentu

25 Vypracovanie koncepcie komplexného systému odpadového hospodárstva
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.7 Moderná 
infraštruktúra odpadového 

hospodárstva
Zvýšiť efektívnosť odpadového hospodárstva.

vypracovanie plánu a komplexného systému odpadového 
hospodárstva mesta za účelom zefektívnenia nakladania s 

komunálnym odpadom

26 Dobudovanie kompostárne
1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 

prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.7 Moderná 
infraštruktúra odpadového 

hospodárstva

Zvýšenie množstva recyklovaného biologického 
odpadu.

rekonštrukcia/ modernizácia objektu slúžiaceho na druhotné 
spracovanie biologického odpadu

27
Vybudovanie nového zberného dvora, Modernizácia a zvýšenie kapacity 
existujúceho zberného dvora

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.7 Moderná 
infraštruktúra odpadového 

hospodárstva
Zvýšenie množstva recyklovaného odpadu. výstavba nového, modernizácia/ rekonštrukcia objektu

28
Odpadové hospodárstvo – realizácia 46 stojísk polopodzemných stojísk v 
rámci mesta

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.7 Moderná 
infraštruktúra odpadového 

hospodárstva

Pokračovať v súčasných aktivitách budovania 
infraštruktúry odpadového hospodárstva a zvýšiť 
množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho 

odpadu

vybudovanie polopodzemných stojísk

29
Na celom území mesta Senec zabezpečiť nádoby na separovanie 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie 
prostredie pre život a bývanie

Opatrenie 1.7 Moderná 
infraštruktúra odpadového 

hospodárstva

Pokračovať v súčasných aktivitách budovania 
infraštruktúry odpadového hospodárstva a zvýšiť 
množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho 

odpadu

nákup nádob na separovaný zber
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30 Obnova areálu na Železničnej ulici
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.1 Kvalitné služby 
samosprávy pre obyvateľov

Vytvoriť kvalitnú infraštruktúru pre správu mesta
Vytvorenie priestorov pre Mestskú políciu a Útvar verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta, vybudovanie parkoviska

31
Budovanie autonómnej metropolitnej, optickej siete mesta Senec pre 
potreby Mestského úradu, jeho inštitúcií

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.1 Kvalitné služby 
samosprávy pre obyvateľov

Vytvoriť kvalitnú infraštruktúru pre správu mesta vybudovanie optickej siete pre potreby MsÚ

32
Prístavba a prestavba MsÚ v Senci (vybudovanie novej rokovacej 
miestnosti)

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.1 Kvalitné služby 
samosprávy pre obyvateľov

Vytvoriť kvalitnú infraštruktúru pre správu mesta
rekonštrukcia/ modernizácia objektu OV, vybudovanie novej 

rokovacej miestnosti s hlasovacím zariadením, ozvučením, 
záznamovým zariadením zvuku a príp. videa.

33
Rozvoj IT/IS infraštruktúry Mestského úradu, vrátane novej prístavby a 
prestavby, objekt na Železničnej ulici

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.1 Kvalitné služby 
samosprávy pre obyvateľov

Vytvoriť kvalitnú infraštruktúru pre správu mesta
Vybudovanie hlavnej serverovne, virtualizácia na platforme 

VMWare, SAN, ASA firewall.

34 Zavedenie participatívneho rozpočtu
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.2 Bonusový program 
pre obyvateľov

Vytvoriť podmienky pre zvýšenú participáciu 
obyvateľov na rozhodovaní o rozvojových aktivitách 

na území mesta.

Vytvorenie dotačného, grantového mechanizmu pre podporu 
realizácie občianskych, komunitných projektov na území mesta.

35 Modernizácia vybavenia učebných pomôcok v ZŠ (Mlynská, Kysucká)
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná 
vzdelávacia infraštruktúra

Inovovať materiálno-technické vybavenie škôl, 
školských zariadení a revitalizácia školských areálov.

rekonštrukcia/ modernizácia objektu OV

36
MŠ, Kysucká 9 - nadstavba s kompletným zázemím (3 triedy, kabinety, 
sociálne zariadenia

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná 
vzdelávacia infraštruktúra

Zvýšiť kapacitu zariadení vzdelávacej infraštruktúry, 
znížiť energetickú náročnosť objektov

rekonštrukcia/ modernizácia objektu OV

37
Vybudovanie, modernizácia, rozšírenie priestorov  Základných škôl  
(učebne, školské jedálne, telocvične a pod. )

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná 
vzdelávacia infraštruktúra

Zvýšiť kapacitu zariadení vzdelávacej infraštruktúry, 
znížiť energetickú náročnosť objektov

rekonštrukcia/ modernizácia objektu OV

38
Modernizácia materiálno-technického vybavenia a vybudovanie školských 
areálov (výstavba ihrísk, úprava priestranstva) v počte 5

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná 
vzdelávacia infraštruktúra

Inovovať materiálno-technické vybavenie škôl, 
školských zariadení a revitalizácia školských areálov.

rekonštrukcia/ modernizácia objektu OV

39
Budovanie materských škôl (v parteri bytových domov v nových lokalitách 
pre bytovú výstavbu, v polyfunkčných domoch, alebo ako samostatné 
areály) 3 MŠ

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná 
vzdelávacia infraštruktúra

Zvýšiť kapacitu zariadení vzdelávacej infraštruktúry, 
znížiť energetickú náročnosť objektov

vybudovanie objektu OV
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40

Rekonštrukcia, modernizácia, resp. výstavba jednotlivých typov zariadení 
sociálnych služieb (nízkoprahové denné centrum, nocľaháreň, zariadenie 
pre seniorov, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, denný 
stacionár,  útulok alebo azylový dom pre bezdomovcov,  nové zariadenia 
sociálnych služieb pre starších obyvateľov , jedálne pre dôchodcov, 
centrálna vývarovňa) 

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.4 Široká ponuka 
kvalitných služieb v oblasti sociálnej 

starostlivosti

Vytvoriť kvalitnú sociálnu infraštruktúru so širokým 
spektrom zariadení sociálnych služieb aj s využitím 

potenciálu neverejných poskytovateľov pôsobiacich 
v sociálnej oblasti a ich podpora.

rekonštrukcia, modernizácia,vybudovanie (zriadenie) objektu OV

41 Výstavba nájomných bytov
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.4 Široká ponuka 
kvalitných služieb v oblasti sociálnej 

starostlivosti

Zvýšiť ponuku bývania pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva.

vybudovanie objektu OV

42 Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.4 Široká ponuka 
kvalitných služieb v oblasti sociálnej 

starostlivosti

Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb v oblasti 
prostredníctvom kvalifikovaného personálu.

rekvalifikačné resp. kompetenčné kurzy, odborné vzdelávacie 
kurzy, akreditované programy kontinuálneho vzdelávania, 

semináre, workshopy, jazykové kurzy, tréningové programy

43
Rekonštrukcia polikliniky - nadstavba a prístavba polikliniky, vr. 
dobudovania lôžkovej časti, jednodňovej chirurgie

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.5 Adekvátna 
zdravotnícka infraštruktúra

Zrekonštruovať existujúce zdravotnícke zariadenie, 
dobudovať jeho materiálno-technické vybavenie, 

rozšíriť sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
o nové zariadenia

rekonštrukcia existujúceho objektu OV

44 Výstavba viacúčelovej športovej haly
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

vybudovanie nového zariadenia

45 Zábavný park pre deti – preliezky, šmýkačky, hojdačky, atď. 
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

Vybudovanie zábavného parku pre deti

46 Vytvorenie podmienok pre vybudovanie krytej plavárne
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

Vytvorenie územnotechnických podmienok pre vznik a 
vybudovanie objektu OV.
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47
Schválenie územia na výstavbu kostola so zázemím, pastoračné centrum, 
občianska vybavenosť, športoviská

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

vytvorenie územnotechnických predpokladov

48 Športové, kultúrno-spoločenské podujatia  
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

podpora organizácie

49 Finančná podpora športových klubov
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

zabezpečenie finančnej podpory

50 Rozšírenie knižnice pre odbornú literatúru s učebňami
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

rekonštrukcia/ modernizácia objektu OV

51
Obnova strechy a podkrovných priestorov Mestského múzea - Turecký 
dom

2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 

a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Zrekonštruovať objekty kultúrneho a historického 
dedičstva na území mesta a vhodne ich využívať 

na kultúrne a spoločenské aktivity.

Obnova strechy a podkrovných priestorov Mestského múzea - 
Turecký dom.

52 Vytvorenie podmienok pre vznik Activity parku
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení 

verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné 
a dostupné služby pre obyvateľov

Opatrenie 2.6 Široká ponuka 
kvalitných služieb pre kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre 
rôzne vekové kategórie 

obyvateľstva

Rozšíriť ponuku služieb a zabezpečiť podmienky pre 
činnosť subjektov zameraných na kultúrne, 

voľnočasové a športové aktivity pre rôzne vekové 
kategórie obyvateľstva.

Vytvorenie územnotechnických podmienok pre vznik Activity 
parku - komplexné centrum pohybových aktivít združujúce 
viaceré typy aktivít – šport, obchod, služby, zdravotníctvo, 

stravovanie.
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53

Vybudovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov a 
doplnkovej infraštruktúry. Výstavba miestnych chodníkov a cyklotrás na 
prepojenie odľahlých území a okolitých obcí s centrom mesta a rekreačnou 
časťou Slnečné jazerá.

3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 
centrálnej časti mesta pre peších aj 

cyklistov

Opatrenie 3.1 Udržateľná cestná 
infraštruktúra

Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú infraštruktúru pre 
peších a cyklistov na území mesta.

majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod budúcimi 
komunikáciami, vypracovanie projektovej dokumentácie, 

vybudovanie koridorov; vypracovanie projektovej dokumentácie, 
vytipovanie vhodných trás, vybudovanie zariadení

54
Prepojovacia komunikácia Boldocká – Trnavská, vrátane okružnej 
križovatky na Trnavskej

3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 
centrálnej časti mesta pre peších aj 

cyklistov

Opatrenie 3.1 Udržateľná cestná 
infraštruktúra

Odľahčiť dopravu z centrálnych častí mesta, čím sa 
zvýši kvalita ovzdušia a hluková situácia v meste.

výstavba miestnych komunikácií

55 Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily
3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 

centrálnej časti mesta pre peších aj 
cyklistov

Opatrenie 3.1 Udržateľná cestná 
infraštruktúra

Vytvoriť možnosti, infraštruktúru pre rozvoj 
elektromobility

Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily na Mierovom 
námestí, alt. na Námestí 1. mája a pri železničnej stanici.

56 Budovanie a rekonštrukcia kruhových objazdov
3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 

centrálnej časti mesta pre peších aj 
cyklistov

Opatrenie 3.1 Udržateľná cestná 
infraštruktúra

zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Budovanie a rekonštrukcia kruhových objazdov

57 Vybudovanie nových autobusových zastávok v meste
3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 

centrálnej časti mesta pre peších aj 
cyklistov

Opatrenie 3.2 Integrovaný 
dopravný systém mesta

Posilniť rozvoj a zapojenie mesta do systému IDS BK. výstavba/rekonštrukcia objektu dopravnej sústavy

58
Výstavba parkovacieho domu pri autobusovej stanici, Šafárikova ul. a 
vytvorenie záchytného parkoviska, príp. parkovacieho domu pri železničnej 
stanici

3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 
centrálnej časti mesta pre peších aj 

cyklistov

Opatrenie 3.2 Integrovaný 
dopravný systém mesta

Vybudovať záchytné parkoviská pri autobusovej 
a železničnej stanici.

Výstavba parkovacieho domu pri autobusovej stanici, Šafárikova 
ul. a vytvorenie záchytného parkoviska, príp. parkovacieho domu 

pri železničnej stanici

59 Koncepcia statickej dopravy (parkovacia politika)
3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 

centrálnej časti mesta pre peších aj 
cyklistov

Opatrenie 3.2 Integrovaný 
dopravný systém mesta

Vybudovať záchytné parkoviská pri autobusovej 
a železničnej stanici.

spracovanie koncepcie

60 Revitalizácia pešej zóny (Lichnerova ulica)
3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 

centrálnej časti mesta pre peších aj 
cyklistov

Opatrenie 3.3 Revitalizácia a 
humanizácia verejných 

priestranstiev

Pokračovať v revitalizácii a humanizácii verejných 
priestranstiev s dôrazom na vytvorenie kvalitného 

sídelného prostredia.
revitalizácia územia v centrálnej časti mesta

61
Budovanie WiFi verejných hotspotov v centre mesta, na Slnečných 
jazerách, park oddychu

3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v 
centrálnej časti mesta pre peších aj 

cyklistov

Opatrenie 3.3 Revitalizácia a 
humanizácia verejných 

priestranstiev

Pokračovať v revitalizácii a humanizácii verejných 
priestranstiev s dôrazom na vytvorenie kvalitného 

sídelného prostredia.
budovanie WiFi verejných hotspotov 

62 Rekonštrukcia sociálnych zariadení areálu Slnečných jazier
4 Rozvoj cestovného ruchu a 

voľnočasových aktivít vo východnej časti 
územia mesta

Opatrenie 4.1 Kvalitná 
infraštruktúra cestovného ruchu

Systém rekreácie a športu založiť na dobudovaní 
rekreačnej zóny Slnečné jazerá na úroveň 

zodpovedajúcu jej až medzinárodnému významu, t.j. 
s primeranou turistickou a športovou komplexnou 

vybavenosťou. 

modernizácia a rekonštrukcia hygienických zariadení

63 Tvorba komplexného propagačného systému mesta
4 Rozvoj cestovného ruchu a 

voľnočasových aktivít vo východnej časti 
územia mesta

Opatrenie 4.2 Koordinácia rozvoja 
cestovného ruchu

Koordinácia viacerých subjektov v oblasti rozvoja 
aktivít a infraštruktúry CR v okolí vodných plôch.

vypracovanie komplexného propagačného materiálu o meste 
slúžiaceho na prilákanie turistov do mesta

64 Vybudovanie vedecko-technického parku (vytvorenie územia)

5 Ponuka pracovných príležitostí v 
odvetviach s vyššou pridanou hodnotou 

a rozvoj podnikateľských aktivít v 
západnej časti územia mesta

Opatrenie 5.1 Podpora malého a 
stredného podnikania vrátane 

mikropodnikania

Podporiť vytvorenie priemyselno-technologických a 
vedecko-technologických parkov ako aj vhodného 
prostredia pre firmy pôsobiace v oblasti služieb.

aktivity súvisiace so zriadením  priemyselno-technologického 
alebo vedecko-technologického parku (budovanie infraštruktúry, 

modernizácia infraštruktúry)

65
Zriadenie podnikateľského inkubátora/kreatívneho centra, co-
workingového centra

5 Ponuka pracovných príležitostí v 
odvetviach s vyššou pridanou hodnotou 

a rozvoj podnikateľských aktivít v 
západnej časti územia mesta

Opatrenie 5.1 Podpora malého a 
stredného podnikania vrátane 

mikropodnikania

Rozvoj intelektuálneho a kreatívneho potenciálu 
obyvateľov mesta, vytvoriť atraktívne pracovné 

príležitosti a podmienky pre zamestnancov 
v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou.

vytvorenie priestorových a materiálno-technických kapacít a 
podmienok
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rozpočet 
mesta

EŠIF iné od: do:

1 Dobudovanie a rozširovanie kamerového systému 65 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

2
Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia - nasvetlenie 
priechodov

150 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

3
Verejné kanalizácie a ČOV aglomerácie nad 2000 EO - 
modernizácia a intenzifikácia ČOV.

5000 5 50 45 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

4 Rekonštrukcia jestvujúcej splaškovej kanalizácie 200 10 0 90 01.2019 12.2025 MsÚ Senec

5
Rozšírenie dažďovej kanalizácie, ako aj retenčné a vsakovacie 
nádrže (čistenie a rozšírenie retenčných nádrží)

400 100 0 0 01.2019 12.2025 MsÚ Senec

6 Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete 200 10 0 90 01.2019 12.2027 MsÚ Senec

7
Výstavba protipovodňových opatrení v súlade s generelom 
dažďovej kanalizácie v meste Senec (I. etapa).

500 10 0 90 01.2019 12.2022 MsÚ Senec

8 Územný plán mesta 80 100 0 0 01.2019 12.2020 MsÚ Senec

9 Územný generel bývania 10 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

10 Program rozvoja bývania 10 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

11 Územné plány zóny 80 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

12 Urbanistické štúdie na jednotlivé lokality 80 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

P.č. Názov projektu
Indikatívny rozpočet 

(v tis. EUR)

Zdroje financovania (v %) Harmonogram realizácie (MM.RRRR)

Nositeľ projektu
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13 Zmapovanie pozemkov a ich fin. zhodnotenie 80 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

14 Spracovať Koncepciu rozvoja športu 10 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

15 Územný generel rekreácie 10 100 0 0 01.2019 12.2025 MsÚ Senec

16 Záväzný územnoplánovací podklad Slnečné jazerá 20 100 0 0 01.2019 12.2025 MsÚ Senec

17 Územný generel dopravy 100 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

18
Verejná osobná doprava - Aktualizovať existujúci pasport 
mestských komunikácií

20 5 50 45 01.2019 12.2020 MsÚ Senec

19 Systém monitoringu pôdy 5 100 0 0 01.2019 12.2026 MsÚ Senec

20
Strategický dokument adaptačných opatrení na zmenu klímy, 
zadržiavanie vody v území

30 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

21 Zriadenie parku  pre psov 30 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

22 Vybudovanie cintorína 80 100 0 0 01.2019 12.2022 MsÚ Senec

23 Vybudovanie monitorovacej stanice ovzdušia 40 5 50 45 01.2019 12.2026 MsÚ Senec

24 Miestny územný systém ekologickej stability 10 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

25
Vypracovanie koncepcie komplexného systému odpadového 
hospodárstva

20 100 0 0 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

26 Dobudovanie kompostárne 700 5 50 45 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

27
Vybudovanie nového zberného dvora, Modernizácia a zvýšenie 
kapacity existujúceho zberného dvora

500 5 50 45 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

28
Odpadové hospodárstvo – realizácia 46 stojísk polopodzemných 
stojísk v rámci mesta

250 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

29
Na celom území mesta Senec zabezpečiť nádoby na separovanie 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

100 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec
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30 Obnova areálu na Železničnej ulici 1 500 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

31
Budovanie autonómnej metropolitnej, optickej siete mesta Senec 
pre potreby Mestského úradu, jeho inštitúcií

180 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

32
Prístavba a prestavba MsÚ v Senci(vybudovanie novej rokovacej 
miestnosti)

1 500 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

33
Rozvoj IT/IS infraštruktúry Mestského úradu, vrátane novej 
prístavby a prestavby, objekt na Železničnej ulici

200 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

34 Zavedenie participatívneho rozpočtu 10 100 0 0 01.2019 12.2026 MsÚ Senec

35
Modernizácia vybavenia učebných pomôcok v ZŠ (Mlynská, 
Kysucká)

50 100 0 0 01.2019 12.2026 MsÚ Senec

36
MŠ, Kysucká 9 - nadstavba s kompletným zázemím (3 triedy, 
kabinety, sociálne zariadenia

1 300 5 50 45 01.2019 12.2020 MsÚ Senec

37
Vybudovanie, modernizácia, rozšírenie priestorov  Základných 
škôl  (učebne, školské jedálne, telocvične a pod. )

800 10 0 90 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

38
Modernizácia materiálno-technického vybavenia a vybudovanie 
školských areálov (výstavba ihrísk, úprava priestranstva) v počte 5

200 10 0 90 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

39
Budovanie materských škôl (v parteri bytových domov v nových 
lokalitách pre bytovú výstavbu, v polyfunkčných domoch, alebo 
ako samostatné areály) 3 MŠ

1 500 5 50 45 01.2019 12.2026 MsÚ Senec
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40

Rekonštrukcia, modernizácia, resp. výstavba jednotlivých typov 
zariadení sociálnych služieb (nízkoprahové denné centrum, 
nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, nízkoprahové denné 
centrum pre deti a rodinu, denný stacionár,  útulok alebo azylový 
dom pre bezdomovcov,  nové zariadenia sociálnych služieb pre 
starších obyvateľov , jedálne pre dôchodcov, centrálna 
vývarovňa) 

1 400 5 50 45 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

41 Výstavba nájomných bytov 1000 100 0 0 01.2020 12.2028 MsÚ Senec

42 Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach 20 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

43
Rekonštrukcia polikliniky - nadstavba a prístavba polikliniky, vr. 
dobudovania lôžkovej časti, jednodňovej chirurgie

2500 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

44 Výstavba viacúčelovej športovej haly 7000 0 0 100 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

45 Zábavný park pre deti – preliezky, šmýkačky, hojdačky, atď. 100 10 0 90 01.2019 12.2021 Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

46 Vytvorenie podmienok pre vybudovanie krytej plavárne 10 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec
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47
Schválenie územia na výstavbu kostola so zázemím, pastoračné 
centrum, občianska vybavenosť, športoviská

5 100 0 0 01.2019 12.2022 MsÚ Senec

48 Športové, kultúrno-spoločenské podujatia  200 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

49 Finančná podpora športových klubov 50 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

50 Rozšírenie knižnice pre odbornú literatúru s učebňami 30 10 0 90 01.2019 12.2025 MsÚ Senec

51
Obnova strechy a podkrovných priestorov Mestského múzea - 
Turecký dom

400 10 0 90 01.2019 12.2022 MsÚ Senec

52 Vytvorenie podmienok pre vznik Activity parku 0 0 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec
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53

Vybudovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov a 
doplnkovej infraštruktúry. Výstavba miestnych chodníkov a 
cyklotrás na prepojenie odľahlých území a okolitých obcí s 
centrom mesta a rekreačnou časťou Slnečné jazerá.

480 5 50 45 01.2019 12.2026 MsÚ Senec

54
Prepojovacia komunikácia Boldocká – Trnavská, vrátane okružnej 
križovatky na Trnavskej

1 500 100 0 0 01.2019 12.2026 MsÚ Senec

55 Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 20 10 0 90 01.2019 12.2021 MsÚ Senec

56 Budovanie a rekonštrukcia kruhových objazdov 300 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

57 Vybudovanie nových autobusových zastávok v meste 70 5 50 45 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

58
Výstavba parkovacieho domu pri autobusovej stanici, Šafárikova 
ul. a vytvorenie záchytného parkoviska, príp. parkovacieho domu 
pri železničnej stanici

1 500 100 0 0 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

59 Koncepcia statickej dopravy (parkovacia politika) 15 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

60 Revitalizácia pešej zóny (Lichnerova ulica) 150 100 0 0 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

61
Budovanie WiFi verejných hotspotov v centre mesta, na 
Slnečných jazerách, park oddychu

25 10 0 90 01.2019 12.2024 MsÚ Senec

62 Rekonštrukcia sociálnych zariadení areálu Slnečných jazier 200 100 0 0 01.2019 12.2024 Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

63 Tvorba komplexného propagačného systému mesta 15 100 0 0 01.2019 12.2024 Región Senec - OOCR

64 Vybudovanie vedecko-technického parku (vytvorenie územia) 0 0 0 100 01.2019 12.2028 MsÚ Senec

65
Zriadenie podnikateľského inkubátora/kreatívneho centra, co-
workingového centra.

200 5 50 45 01.2019 12.2028 MsÚ Senec
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Názov
súčasná 
hodnota

plánovaná 
do roku 

2028
zdroj

1 Dobudovanie a rozširovanie kamerového systému
Projekt zameraný na obnovu alebo budovanie 

technickej infraštruktúry
0 1 MsÚ, Odb. Informačné technológie

2
Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia - nasvetlenie 
priechodov

Projekt zameraný na obnovu alebo budovanie 
technickej infraštruktúry

0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

3
Verejné kanalizácie a ČOV aglomerácie nad 2000 EO - 
modernizácia a intenzifikácia ČOV.

Projekt zameraný na obnovu alebo budovanie 
technickej infraštruktúry

0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

4 Rekonštrukcia jestvujúcej splaškovej kanalizácie dĺžka zrekonštruovanej splaškovej kanalizácie (v km) 0 5 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

5
Rozšírenie dažďovej kanalizácie, ako aj retenčné a vsakovacie 
nádrže (čistenie a rozšírenie retenčných nádrží)

dĺžka zrekonštruovanej dažďovej kanalizácie (v km) 0 5 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

6 Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete dĺžka zrekonštruovanej vodovodnej siete (v km) 0 5 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

7
Výstavba protipovodňových opatrení v súlade s generelom 
dažďovej kanalizácie v meste Senec (I. etapa).

počet zrealizovaných opatreni 0 4 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

8 Územný plán mesta schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

9 Územný generel bývania schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

10 Program rozvoja bývania schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

11 Územné plány zóny schválený dokument 0 3 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

12 Urbanistické štúdie na jednotlivé lokality schválený dokument 0 3 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

P.č. Názov projektu

Merateľný ukazovateľ 
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13 Zmapovanie pozemkov a ich fin. zhodnotenie schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

14 Spracovať Koncepciu rozvoja športu schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar školstva a športu

15 Územný generel rekreácie
schválený dokument so zameraním na podporu 

marketingu/ manažmentu CR
0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

16 Záväzný územnoplánovací podklad Slnečné jazerá schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

17 Územný generel dopravy shcválený dokument so zameraním na dopravu 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

18
Verejná osobná doprava - Aktualizovať existujúci pasport 
mestských komunikácií

shcválený dokument so zameraním na dopravu 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

19 Systém monitoringu pôdy Projekt so zameraním na ochranu pôdy 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

20
Strategický dokument adaptačných opatrení na zmenu klímy, 
zadržiavanie vody v území

schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

21 Zriadenie parku  pre psov skultivované územie 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

22 Vybudovanie cintorína skultivované územie 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

23 Vybudovanie monitorovacej stanice ovzdušia Projekt so zameraním na ochranu ovzdušia 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

24 Miestny územný systém ekologickej stability Projekt zameraný na ochranu prírody a krajiny 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

25
Vypracovanie koncepcie komplexného systému odpadového 
hospodárstva

schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

26 Dobudovanie kompostárne Podiel vyseparovaného odpadu 25 50 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

27
Vybudovanie nového zberného dvora, Modernizácia a 
zvýšenie kapacity existujúceho zberného dvora

Podiel vyseparovaného odpadu 25 50 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

28
Odpadové hospodárstvo – realizácia 46 stojísk 
polopodzemných stojísk v rámci mesta

počet stojísk 0 46 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

29
Na celom území mesta Senec zabezpečiť nádoby na 
separovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Projekt zameraný na ochranu prírody a krajiny 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
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30 Obnova areálu na Železničnej ulici počet zrekonštruovaných objektov 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

31
Budovanie autonómnej metropolitnej, optickej siete mesta 
Senec pre potreby Mestského úradu, jeho inštitúcií

Projekt zo zameraním na IKT 0 1 MsÚ, Odb. Informačné technológie

32 Prístavba a prestavba MsÚ v Senci
počet vytvorenie nových priestorových kapacít pre 

zamestnancov
0 15 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

33
Rozvoj IT/IS infraštruktúry Mestského úradu a príslušných 
objektov (Železničná, prístavba MsÚ)

Projekt zo zameraním na IKT 0 1 MsÚ, Odb. Informačné technológie

34 Zavedenie participatívneho rozpočtu
alokácia finančných prostriedkov ročne (v tis. € za 

rok) 
0 20 MsÚ, Útvar ekonomiky mesta

35
Modernizácia vybavenia učebných pomôcok v ZŠ (Mlynská, 
Kysucká)

Zrekonštruované/ zmodernizované objekty OV 0 2 MsÚ, Útvar školstva a športu

36
MŠ, Kysucká 9 - nadstavba s kompletným zázemím (3 triedy, 
kabinety, sociálne zariadenia

Zrekonštruované/ zmodernizované objekty OV 0 1 MsÚ, Útvar školstva a športu

37
Vybudovanie, modernizácia, rozšírenie priestorov  Základných 
škôl  (učebne, školské jedálne, telocvične a pod. )

Zrekonštruované/ zmodernizované objekty OV 0 3 MsÚ, Útvar školstva a športu

38
Modernizácia materiálno-technického vybavenia a 
vybudovanie školských areálov (výstavba ihrísk, úprava 
priestranstva) v počte 5

Zrekonštruované/ zmodernizované objekty OV 0 5 MsÚ, Útvar školstva a športu

39
Budovanie materských škôl (v parteri bytových domov v 
nových lokalitách pre bytovú výstavbu, v polyfunkčných 
domoch, alebo ako samostatné areály) 3 MŠ

vybudované objekty OV 0 4 MsÚ, Útvar školstva a športu
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40

Rekonštrukcia, modernizácia, resp. výstavba jednotlivých 
typov zariadení sociálnych služieb (nízkoprahové denné 
centrum, nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, nízkoprahové 
denné centrum pre deti a rodinu, denný stacionár,  útulok 
alebo azylový dom pre bezdomovcov,  nové zariadenia 
sociálnych služieb pre starších obyvateľov , jedálne pre 
dôchodcov, centrálna vývarovňa) 

počet vybudovaných (zriadených) nových zariadení 0 8 MsÚ, Útvar sociálnych služieb mesta

41 Výstavba nájomných bytov počet nových nájomných bytov 0 30 MsÚ, Útvar sociálnych služieb mesta

42 Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach počet osôb zapojených do vzdelávania 0 100 MsÚ, Útvar sociálnych služieb mesta

43
Rekonštrukcia polikliniky - nadstavba a prístavba polikliniky, 
vr. dobudovania lôžkovej časti, jednodňovej chirurgie

Zrekonštruované/ zmodernizované objekty OV 0 1 MsÚ Senec

44 Výstavba viacúčelovej športovej haly Vybudované/ zriadené objekty OV 0 1 MsÚ Senec

45 Zábavný park pre deti – preliezky, šmýkačky, hojdačky, atď. Vybudované/ zriadené objekty OV 0 1 Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

46 Vytvorenie podmienok pre vybudovanie krytej plavárne schválený dokument 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta
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47
Schválenie územia na výstavbu kostola so zázemím, 
pastoračné centrum, občianska vybavenosť, športoviská

aktualizovaný dokument (UPN) 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

48 Športové, kultúrno-spoločenské podujatia  počet podporených podujatí 0 30 Mestské kultúrne stredisko Senec

49 Finančná podpora športových klubov alokácia finančných prostriedkov (v tis. € za rok) 0 10 MsÚ, Útvar ekonomiky mesta

50 Rozšírenie knižnice pre odbornú literatúru s učebňami
počet vytvorenie nových priestorových kapacít pre 

publikácie
0 100 Mestské kultúrne stredisko Senec

51
Obnova strechy a podkrovných priestorov Mestského múzea - 
Turecký dom

počet zrekonštruovaných objektov 0 1 Mestské kultúrne stredisko Senec

52 Vytvorenie podmienok pre vznik Activity parku schválenie dokumentu 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta
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53
Vybudovanie nových cyklistických komunikácií, 
cyklokoridorov a doplnkovej infraštruktúry

Projekt so zameraním na dopravu 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

54
Prepojovacia komunikácia Boldocká – Trnavská, vrátane 
okružnej križovatky na Trnavskej

vybudovaná komunikácia 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

55 Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily elektrostanice 0 2 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

56 Budovanie a rekonštrukcia kruhových objazdov Projekt so zameraním na dopravu 0 2 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

57 Vybudovanie nových autobusových zastávok v meste Projekt so zameraním na dopravu 0 1 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

58
Výstavba parkovacieho domu pri autobusovej stanici, 
Šafárikova ul. a vytvorenie záchytného parkoviska, príp. 
parkovacieho domu pri železničnej stanici.

nové parkovacie možnosti 0 2 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

59 Koncepcia statickej dopravy (parkovacia politika) schválenie dokumentu 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

60 Revitalizácia pešej zóny (Lichnerova ulica) revitalizovaná plocha námestia (v m2) 0 10000 MsÚ, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

61
Budovanie WiFi verejných hotspotov v centre mesta, na 
Slnečných jazerách, park oddychu

počet vybudovaných WiFi hotspotov 0 10 MsÚ, Odb. Informačné technológie

62 Rekonštrukcia sociálnych zariadení areálu Slnečných jazier Projekt so zameraním na infraštruktúru CR 0 1 Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.

63 Tvorba komplexného propagačného systému mesta Projekt zameraný na marketing/ manažment CR 0 1 Región Senec - OOCR

64 Vybudovanie vedecko-technického parku (vytvorenie územia) vybudovaný park 0 1 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta

65
Zriadenie podnikateľského inkubátora/kreatívneho centra, co-
workingového centra

vytvorené priestorové kapacity 0 10 MsÚ, Útvar stratégie a rozvoja mesta
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