Dotazník
k spracovaniu Manažment plánu nominačného projektu do Zoznamu svetového
dedičstva /UNESCO/ lokality „Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom
Dunaji“
– časť – Rímsky vojenský tábor (kastel) v Rusovciach - „Gerulata“

Predmetom dotazníka je:
-

archeologická lokalita Rímsky vojenský tábor (kastel) v Rusovciach, ktorá je zapísaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka pod
číslom 344/0

-

miestna časť Bratislavy - Rusovce, tvoriace jej zázemie

Miestny úrad, adresa:
Mestská časť:
Mesto Bratislava:

Kto zabezpečuje funkciu stavebného úradu pre miestnu časť:

Súpis platných VZN vydaných obcou, ktoré sa dotýkajú predmetnej lokality:

Aké plány ovplyvňujú chod územia v dotyku s predmetnou lokalitou - územný,
rozvojové plány – kedy a kým boli spracované a kedy a kým boli schválené, v prípade
možnosti dodať ich digitálnu formu:

Zabezpečenie turistickej návštevnosti z pohľadu obce (za posledných 5 rokov, ak sa
nevedú, tak odhad):
-

existujúce štatistiky turistickej návštevnosti:

-

podiel obce na turistike – návštevnosť lokality (ak obec zabezpečuje niektoré služby):

-

forma a charakter spolupráce s Múzeom mesta Bratislavy:

-

sezónne aktivity obce alebo iných subjektov v lokalite:
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Služby pre návštevníkov – existujúci stav a plán:
- organizácia turistického ruchu , informačný systém , turistické informačné a cestovné
kancelárie:
-

možnosť kúpy propagačných materiálov a odbornej literatúry:

-

hygienické zariadenia pre verejnosť (verejné WC):

-

možnosť občerstvenia ( priamo v lokalite, mimo v akej vzdialenosti):

-

stravovacie služby v obci ( sezónnosť, počet stoličiek, druh- kategória, kvalita
služieb):

-

ubytovanie ( počet lôžok, sezónnosť, charakter zariadenie v zmysle kategorizácie)

Názor obce na ovplyvňovanie jej života existujúcou lokalitou:
- súčasný stav:
-

názor na situáciu v prípade zápisu na zoznam SD UNESCO:

-

potreba riešenia v súvislosti s rozvojom lokality ( kolízne body, očakávania , potreba
zlepšení):

Zdroje znečisťovania v blízkosti lokality :
V okolí sú pôvodcami odpadov:
Por.č. organizácia

Druh a množstvo odpadu adresa

Spôsob likvidácie

Existencia čerpacích staníc PHM , resp. iných zásobníkov nebezpečných látok v okolí
(druh, vzdialenosť názov prevádzkovateľa) – existujúci stav a plán: :

Spôsob dopravy – najbližšia stanica hromadnej – vlak, autobusová stanica, riečna doprava,
(zástavka od lokality, letecká doprava – dostupnosť) – existujúci stav a plán:
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Cestná doprava – existujúci stav a plán: :
– statická – druh zabezpečenia parkovania v blízkosti lokality ( autobus, osobná
doprava), parkovisko, miestna komunikácia (prevádzkovateľ, počet parkovacích
miest):
–

dynamická – miestna komunikácia – prístup k lokalite (charakter)

–

cyklotrasy

–

prípadne iná doprava

–

potreba dobudovania , rozšírenia, postačuje? atď.

Organizácie, tretí sektor, ktoré sa podieľajú na spravovaní lokality s dosahom na
organizáciu, obnovu, turistický ruch, ochranárske záujmy, atď. – vymenovať a stručne
popísať aktivity:

Profesijná skladba pracovníkov obce , zabezpečujúcich odbornú stránku riadenia lokality –
stavebný úrad, kultúra, turizmus– počty, vzdelanie, profesijné zaradenie):

Termín spracovania dotazníka: 21.5.2010
Kontaktná osoba pre prípadné otázky riešenia projektu:
Ing. arch. Magdaléna Janovská, Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča,
tel.: 053 4699 333, 0903 605 703, e-mail: janovska@stonline.sk

Spracoval:
Dňa:
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