
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

 

Materiál na rokovanie pre 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

  

 

 

 

         

 

Číslo materiálu: _____/2020 

                                                

 

 

K bodu programu 

 

Návrh na schválenie 

predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 - 2020 
 

 

 

 

Materiál obsahuje:                                      Materiál sa odporúča prerokovať v komisii
         

                                                                      Komisia finančná a majetková, komisia           

                                                             územného plánovania a výstavby 

1. Návrh na uznesenie      

2. Dôvodová správa  

3. Materiál 

 

     

Predkladá:  

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 

 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

spracovateľ 

Ing. Radovan Martinček 

vedúci Odboru riadenia projektov a investícií 

 

 

 

 

 

Žilina, 14.12.2020 



2 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1.  predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Žilina na obdobie 2014 - 2020 a to do schválenia Integrovanej územnej stratégie 

územia mestského rozvoja mesta Žilina Mestským zastupiteľstvom v Žiline, najneskôr 

však do 31. 12. 2022 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov je existencia PHSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu 

a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta. Spracovanie PHSR by malo byť 

motivované predovšetkým potrebou koncepčného, cieľavedomého a transparentného rozvoja 

mesta.  

 

Aktuálne platným rozvojovým dokumentom mesta je „Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Žilina na roky 2014 - 2020“. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo tento 

strategický dokument na svojom rokovaní dňa 11. 12. 2013. Aktualizácia PHSR bola 

schválená  uznesením č. 197/2016 zo dňa 7. 11. 2016. 

https://www.zilina.sk/userfiles/2017/PHSR_Zilina_2-0.pdf 

 

Začatiu prípravných prác na príprave nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Žilina na roky 2021 - 2030 bránia viaceré dôvody, konkrétne: 

 

 Nová Metodika tvorby integrovanej územnej stratégie (IUS) zahŕňa a definuje aj 

metodiku tvorby PHSR. IUS budú spracovávané ako Programy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení neskorších predpisov. 

 V súčasnom období ešte stále prebieha proces pripomienkovania  tejto metodiky, ktorá 

bola zverejnená 27. júla 2020 zástupcami kompetentných sekcií Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).  

 Z dôvodu konania parlamentných volieb, transformácie UPII na MIRRI SER a kvôli 

opatreniam prijatým proti šíreniu vírusu COVID 19 nastalo výrazné zdržanie na úrovni 

centrálnych orgánov  v príprave nového programového obdobia 2021 – 2027 oproti 

pôvodne navrhovaným termínom /koniec marca 2020, koniec mája 2020/. 

 Uvedené dôvody výrazným spôsobom ovplyvňujú začatie procesu tvorby PHSR na roky 

2021 – 2030. Na základe novej metodiky odhadujeme vypracovanie IUS/PHSR na konci 

roka 2021.  

 

Pri podávaní nových  Žiadostí o NFP je však nevyhnutnou podmienkou oprávnenosti súlad 

predkladanej žiadosti  s platným rozvojovým dokumentom mesta - PHSR.  

https://www.zilina.sk/userfiles/2017/PHSR_Zilina_2-0.pdf
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Pôvodne plánovaný termín uzavretia výziev v Operačných programoch EŠIF bol do konca 

roku 2020. Do konca roku 2020 bolo možné podávanie žiadostí o NFP, do konca  roku 2023 

implementácia projektov.  

 

V súvislosti s opatreniami prijatými proti šíreniu vírusu COVID 19 boli tieto pôvodné termíny 

predĺžené a Žiadosti o NFP budú môcť byť v Operačných programoch podávané aj v roku 

2021, čo súvisí aj s prerozdelením dodatočných finančných zdrojov pre Slovensko v rámci 

programu REACT. 

 

Z uvedených dôvodov navrhujeme predĺženie platnosti aktuálneho Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žilina na roky 2014 - 2020 do schválenia 

Integrovanej územnej stratégie územia mestského rozvoja mesta Žilina Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline, najneskôr však do konca kalendárneho roku 2022. 

 

 

       

 


