
Program 5 Manažment rozvoja mesta 
 
Zámer: 
Zlepšené rozvojové procesy mesta zoh ľadňujúce špecifiká a priority rozvoja 
mesta a vysoká minimálne 70% úspešnos ť  pri schva ľovaní a realizácii 
rozvojových zámerov a projektov mesta   
 
T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet programu 
(v tis. Sk) 

20 800 15 500 16 000 

Rozpočet programu  
(v EUR) 

690 432 514 505 531 102 

 
 
Komentár: 
Rozpočet programu zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta, a to:  

- plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, 
strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácia 
PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky (2009-2011) prostredníctvom 
Akčného plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie 

- implementácia rozvojových programov prostredníctvom realizácie programov 
a plánovaných projektov, ktorá zahŕňa projektovú prípravu a mobilizáciu externých 
zdrojov až po uzatváranie zmlúv úspešných projektov 

Súčasťou manažmentu rozvoja mesta je neoddeliteľne etapa realizácie schválených 
projektov  a je predmetom činnosti najmä Odboru výstavby, územného plánovania 
a dopravy. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou programového rozpočtu 
každej z príslušných oblastí, pretože projekt je nástroj na dosiahnutie zmeny v danej oblasti 
a v tejto logike musí byť príslušný k plneniu navrhovaných zámerov, cieľov a opatrení pre tú, 
ktorú oblasť. 
 

Podprogram  5.1 Plánovanie rozvoja mesta 
 
Cieľ: 
Zefektívni ť plánovanie rozvoja založené na širokej odbornej di skusii a ur čujúce 
priority rozvoja mesta na stanovené plánovacie/prog ramovacie obdobie 
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet podprogramu 
 (v tis. Sk) 

1 750 1 900 2 050 

Rozpočet prvku (v EUR) 58 089 63 068  68 047 

 
Komentár: 
Mesto má ÚP mesta, PHSR mesta, Akčný plán na rok 2008 a Koncepcie rozvoja (sociálna 
starostlivosť, školstvo a vzdelávanie). PHSR je však vzhľadom na meniace sa vonkajšie 
(úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) v súčasnosti už neaktuálny a je 
potrebné ho aktualizovať aj v súvislostiach so zmenou legislatívy v oblasti podpora 
regionálneho rozvoja a z toho vyplývajúcich povinností aj pre mestá a obce. V oblasti 
programovej pripravenosti je potrebné sa zamerať na zmenu územného plánu, vypracovanie 
Koncepcie rozvoja cestovného ruchu, Aktualizáciu Koncepcie rozvoja bývania, Vypracovanie 
podrobnejšieho plánu rozvoja kultúry, ako aj na plány tvorby zelene mesta v spolupráci 
s vysokými školami príslušného smeru. 
 



Prvok 5.1.1 Územné plánovanie  

Gestor Odd. ÚP  MsÚ  
 
Opatrenie: 
Príprava investi čného rozvoja územia mesta .   
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku  
(v tis. Sk) 

1 400 1 500 1 600 

Rozpočet prvku  
(v EUR) 

46 471 49 791 53 110 

 
Komentár: 
Rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: 
Bežné výdavky na územno-plánovacie dokumentácie a p odklady, ktorých nap ĺňanie 
patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí . Ďalej obsahuje architektonicko-
urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací podklad na spracovanie stavebných 
investičných projektov.     
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Zmena územného plánu 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  1   0   0  

Skutočná hodnota          

 
 

Prvok 5.1.2 PHSR a koncepcie rozvoja mesta  

Gestor Útvar rozvoja mesta 
 
Opatrenie: 
Aktualizova ť PHSR a vybrané časti rozpracova ť do podrobnejších koncepcií 
rozvoja mesta 
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet podprogramu 
 (v tis. Sk) 

350  400 450 

Rozpočet prvku (v EUR) 11 618 13 277 14 937 

 
Komentár: 
Programové rozvojové dokumenty sú nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym 
riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú 
z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch 
rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém 



ich aktualizácie (zabezpečenia aktuálnosti a reálnosti), ako aj implementačný/realizačný 
systém v rámci subjektov Mesta. Navrhovaný rozpočet ma pre to mierne narastajúci trend. 
 
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Aktuálny PHSR a Akčný plán 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  1   1   1  

Skutočná hodnota          

2 Počet aktuálnych koncepcií rozvoja mesta 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  3   + 1   + 1  

Skutočná hodnota          

3 
Schválený a aplikovaný mechanizmus monitoringu, vyhodnocovania 
a aktualizácie rozvojových dokumentov – počet uznesení MsZ 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  6   6   6  

Skutočná hodnota          

  
 

Podprogram  5.2 Implementácia rozvojových dokumentov 
 
Cieľ: 
Zvýši ť kvalitu realizácie projektov a s tým súvisiaceho m onitoringu 
a vyhodnocovania projektov  pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu 
rozvojových projektov mesta  
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku  
(v tis. Sk) 

19 050 13 600 13 950 

Rozpočet prvku  
(v tis. EUR) 

632 343 451 437 463 055 

 
Komentár: 
Vznikom Útvaru rozvoja mesta a etablovaním jeho pracovnej náplne je vytvorený základný 
model/mechanizmus implementácie rozvojových aktivít, ktorý sa javí ako schodný a funkčný. 
Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta a pre 
nasledujúce roky (2010, 2011) aj personálne posilnenie.  
 



Prvok  5. 2. 1 Projektové dokumentácie pre ÚP 

Gestor Odd. ÚP MsÚ 
Opatrenie: 
Investi čná príprava stavebných projektov na územia mesta.   
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku  
(v tis. Sk) 

3 450 3 600 3 750 

Rozpočet prvku  
(v tis. EUR) 

114 519 119 499 124 478 

 
Komentár: 
Rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: 
Kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentá cie spravidla pre územné 
a stavebné konanie , ktorých nap ĺňanie patrí medzi stavebno-investi čné priority mesta.  
Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný 
podklady  na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie  projektov konkrétnych 
stavieb.     
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet PD podľa schválených akcií 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  8   8   8  

Skutočná hodnota          

  
 
 

Prvok  5. 2. 1 Realizačné  PD a štúdie  

Gestor Odd. VaD MsÚ 
Opatrenie: 
Investi čná príprava stavebných projektov na územia mesta.   
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku  
(v tis. Sk) 

5 800 0 0 

Rozpočet prvku  
(v tis. EUR) 

192 524 0 0 

 
Komentár: 
Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre 
realizáciu v rokoch 2009-2011 a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertízy, 
gepmetrických plánov. 
 



Merateľné ukazovatele: 

1 Počet realizačných PD podľa schválených akcií 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  8   8   8  

Skutočná hodnota          

  
 
 

Prvok  5.2.2 Príprava žiadostí o NFP a granty 

Gestor Útvar rozvoja mesta 
Opatrenie:   
Zvýši ť úspešnos ť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo Š F, či iné 
relevantné grantové programy.  
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku  
(v tis. Sk) 

1 800 2 000 2 200 

Rozpočet prvku  
(v tis. EUR) 

59 749 66 387 73 026 

 
 

Merateľné ukazovatele: 

1 % úspešných projektov/žiadostí z celkového počtu podaných projektov 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  70   70   70  

Skutočná hodnota          

  
 
 

Prvok 5.2.3 Dotačná politika mesta a grantový program 

Gestor Kancelária primátora 
  
Opatrenie: 
Podpora športových aktivít, rozvoja kultúrnych, spo ločenských a cirkevných aktivít 
Na základe vopred stanovených a schválených kritéri í s priamou väzbou na 
príspevok/vplyv/dopad na plnenie cie ľov rozvoja mesta 
 



T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 8 000 8 000 8 000 

Rozpočet prvku (v EUR) 265 551 265 551 265 551 

 
Komentár:  
Finančné prostriedky  budú použité ako transfery na športovú činnosť, kultúrno-spoločenské 
aktivity organizované subjektmi z územia mesta a na činnosť cirkví.  
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet podporených športových klubov 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  28   28   28  

Skutočná hodnota          

2 Počet podporených druhov športov za rok 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  24   24   24  

Skutočná hodnota          

3 % podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  80   80   80  

Skutočná hodnota          

4 Počet podporených kultúrnych žánrov 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  10   10   10  

Skutočná hodnota          

5 Počet podporených cirkví 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  4   4   4  



Skutočná hodnota          

  
 
 
 
 


