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Informácia k novému zákonu o podpore regionálneho rozvoja 
a povinnostiam z neho vyplývajúcich pre samosprávu mesta  

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zákon je účinný od 1. 1. 2009 
(zrušuje zákony č. 503/2001 Z. z. a  č. 351/2004 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ) 

 
Všeobecné informácie: 
Zákon ustanovuje základné pojmy a ciele podpory regionálneho rozvoja, zdroje 
financovania,  vymedzuje základné dokumenty podpory  regionálneho rozvoja, 
pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov 
územnej spolupráce (euroregión, integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr, iné 
právnické osoby zriaďované na rôzne účely) pri samotnej realizácii regionálneho rozvoja . 
Nová právna úprava kladie dôraz nielen na regionálnu, ale aj na miestnu úroveň, čím sa 
vytvára priestor k plnohodnotnému nadviazaniu komunikácie orgánmi regionálnej 
samosprávy a miestnej samosprávy, medzi orgánmi štátnej správy, a teda prispieva 
k efektívnemu využitiu verejných zdrojov určených na rozvoj regiónov. Zároveň sa 
vytvárajú vhodné podmienky na územnú spoluprácu jednotlivých regiónov a podmienky 
pre koordináciu a realizáciu opatrení na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov. 

Špecifické informácie a dôležité ustanovenia zákona pre rozvojové činnosti 
samosprávy mesta: 

Mesto vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja 

a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo 
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,  

b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho 
plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta  
s  územnoplánovacou  dokumentáciou 

c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa mesto nachádza, na 
príprave a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho 
územného celku a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta, 

d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja, 
v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa 
nachádzajú na území mesta, 

e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, 

f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami  

g) podporuje  rozvoj  podnikateľských  aktivít  potrebných na rozvoj mesta. 

 

K programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta je strednodobý rozvojový 
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej 
stratégii a  zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je 
vypracovaný podľa záväznej časti Územného plánu mesta  

Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje mesto pri 
uplatnení partnerstva. 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  mesta (PHSR) pozostáva  z   

- analyticko-strategickej  časti  

- programovej časti.  

Analyticko-strategická časť obsahuje najmä 
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku mesta a 
charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia mesta, 
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej  situácie,  environmentálnej  
situácie  a  situácie v oblasti kultúry  
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím mesta, 
d) určenie  rozvojového  potenciálu  a  limitov  rozvoja územia mesta, definovanie 
podmienok udržateľného rozvoja mesta, 
e) stratégiu rozvoja mesta, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, 
priority a ciele rozvoja mesta, 
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta 

Programová časť obsahuje najmä 
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR 
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR  
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej 
stránky realizácie PHSR 
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných 
ukazovateľov,  
e) časový  harmonogram  realizácie  PHSR   
(6) Aktualizácia  PHSR  sa vypracúva podľa potreby.  
(7) PHSR a jeho aktualizáciu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
 

Dôležité ! 
 

� Schválenie  PHSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je podmienkou na 
predloženie žiadosti mesta o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu 
z doplnkových zdrojov (finančné prostriedky EÚ). 

 
� PHSR schválený pred 1. januárom 2009 je mesto povinné uviesť do súladu s 

ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010. 

 
V súčasnosti stále platný  PHSR mesta Sp.N.Ves bol schválený vo februári 2005, teda 4 
roky pred 1.januárom 2009. Preto  v zmysle podmienky (viď vyššie)  je nutné 
v súčasnosti platný PHSR uviesť do súladu s ustanoveniami zákona č. 539/2208 Z.z.  
 
Vzhľadom na závažnosť a rozsah potrebných zmien v rozvojovom dokumente mesta 
navrhujeme vypracovanie nového PHSR; akákoľvek aktualizácia by bola možná len  
v úrovni opatrení resp. až v úrovni aktivít. PHSR musí byť: 
 

- aktuálny a realistický k 01.10.2010   už z úrovne cieľov rozvoja mesta tak, aby mohol 
byť záväzným rozvojovým dokumentom slúžiacim aj ako záväzný doklad 
k žiadostiam o NFP zo štrukturálnych fondov EÚ 

- vypracovaný v súlade s ÚP mesta a naopak (v súčasnosti už prebieha zmena ÚP a je 
potrebné oba procesy zladiť)  



- v súlade s PHSR KSK (KSK má nový PHSR, nie ten, podľa ktorého v roku 2005 mesto 
SNV koncipovalo ciele rozvoja mesta – úplne totožné znenia cieľov PHSR mesta 
a PHSR KSK) 

- v súlade s Národnou stratégiou , ktorá sa v súčasnosti spracováva (zatiaľ je zverejnená 
len Vízia Slovenska) 

 
V súvislosti s návrhom vypracovania nového PHSR je potrebné vychádzať tiež zo záverov 
externého a nezávislého posúdenia kvality a aktuálnosti PHSR mesta (september 2007), 
z ktorých vyplýva, že Mesto nemá aktuálny PHSR, nemá rozvojový dokument, s ktorým sú 
stotožnení poslanci (rozhodovači), stotožnené subjekty ovplyvňujúce rozvoj mesta, nemá 
dokument, ktorý je  hlavným rozvojovým dokumentom mesta a hlavným systémovým 
nástrojom riadenia rozvoja mesta, nástrojom riadenia činností jednotlivých organizačných 
zložiek Mesta a MsÚ.  
 
Mesto má mať kvalitný rozvojový dokument z hľadiska obsahu, rozsahu, dosahu, časovej 
platnosti, miery záväznosti, úrovne pripomienkovania, komunikácie a schvaľovania, systému 
jeho aktualizácie a zmien, ako aj systému implementácie.  
 
Návrh vypracovania nového PHSR bol predmetom rokovaní s jeho pozitívnym prijatím v 
Kolégiu primátora mesta a Komisie komunálneho rozvoja pri MsZ. 
 
Následné nutné kroky smerujúce k tvorbe nového PHSR:     
 

1. Schváliť plán projektových zámerov/projektov pre rok 2009 (MsZ 19.02.09) 
2. Schváliť zmenu rozpočtu (vo väzbe na bod 1) 
3. Zrušiť aktivity a úlohy týkajúce sa spracovávania Koncepcií (ZOO, kultúra, bývanie); 

budú súčasťou obsahu a spracovania nového PHSR podľa predpísaných rozvojových 
oblastí (viď. podmienky zákona) 

4. Vypracovať metodiku a zadanie pre tvorbu nového PHSR mesta (obsah, rozsah, etapy,  
systém komunikácie, atď.) 

5. Verejné obstaranie dodávateľa /dodávateľov spracovania PHSR v komplexnosti alebo 
po etapách – analytická časť, prognostická časť, strategická, akčná časť.  

6. Proces tvorby nového PHSR (je potrebné rátať s obdobím jedného roka 06.09 – 06.10) 
7. Komunikácia výstupov nového PHSR 
8. Schvaľovanie nového PHSR (reálny predpoklad jún 2010) 

 
 
 
 
Spracoval: ÚRM, Ing.Zuzana Záborská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


