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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

I. schvaľuje  

 

Zmluvu o spolupráci  na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie 

Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ 

 

 

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. 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.  

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je okrem iného predložený materiál, ktorého cieľom je 

predĺžiť platnosť dokumentu na obdobie do schválenia novej Integrovanej územnej stratégie 

územia mestského rozvoja mesta Žilina Mestským zastupiteľstvom v Žiline, najneskôr 

však do konca kalendárneho roku 2022. 

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

 

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. Ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať 

pri uplatnení partnerstva s jednou územne susediacou obcou alebo viacerými územne 

susediacimi obcami spoločný program rozvoja obcí. 

 

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IUS UMR“) je 

nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov 

jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja. Je spoločnou 

stratégiou územia UMR.  

 

Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) je územie jadrového 

mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna 

spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového 

potenciálu a riešenie problémov. 

 

Účelom Zmluvy o spolupráci  na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie 

Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ je: 

 

1. Určenie územia udržateľného mestského rozvoja UMR Žilina (ďalej UMRŽ) ako 

integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu. 

https://www.zilina.sk/userfiles/2017/PHSR_Zilina_2-0.pdf
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2. Deklarovanie spoločného postupu zmluvných strán na príprave a implementácii 

Integrovanej územnej stratégie UMRŽ ako súčasť Integrovanej územnej stratégie ŽSK 

s využitím postupov podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných 

územných stratégií (IÚS) a integrovaných územných investícií (IÚI),  

3. Dohoda na zriadení Kooperačnej rady UMRŽ ako funkčného mechanizmu partnerstva, 

poverenia, rozhodovania  a komunikácie pri príprave a implementácii IÚS UMRŽ 

s určením základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej 

spolupráce.  

  

Zmluvné strany potvrdia, že Integrovaná územná stratégie UMRŽ je spoločnou 

stratégiou územia UMRŽ.  
IÚS UMRŽ bude spracovávaná obdobne ako PHRSR skupiny obcí v súlade s princípom 

partnerstva za účasti socioekonomických partnerov v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja a za dodržania nižšie uvedených podmienok. Vzhľadom na uvedené je 

potrebné, aby IUS UMRŽ schválilo obecné zastupiteľstvo každej obce, resp. mestské 

zastupiteľstvo každého mesta tvoriaceho územie UMR.  

 

IUS UMRŽ bude schvaľovať Kooperačná rada UMRŽ po predchádzajúcom prerokovaní 

návrhu IUS UMRŽ so všetkými zmluvnými stranami tejto zmluvy, ktoré budú mať právo sa 

k návrhu IUS UMRŽ vyjadriť a predložiť svoje návrhy a pripomienky. Kooperačná rada 

UMRŽ (ďalej KŽR) je stálym kolektívnym komunikačným koordinačným orgánom UMRŽ a 

nástrojom územnej spolupráce na území UMRŽ. 

Kooperačná rada bude schvaľovať všetky návrhy a pripomienky a následne predloží IUS 

UMRŽ obecnému, či mestskému zastupiteľstvu každej zmluvnej strany. 

 

Podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu, EŠIF a doplnkových zdrojov pre 

rozvojové projekty mesta bude spracovanie Integrovanej územnej stratégie Územia 

mestského rozvoja Žilina v spolupráci s ďalšími obcami, ktoré sú členmi Kooperačnej 

rady UMRŽ. Podmienky vzájomnej spolupráce definuje predkladaná Zmluva 

o spolupráci  na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného 

mestského rozvoja „ Žilina“, ktorá tvorí prílohu materiálu. 

 

Z uvedených dôvodov navrhujeme Zmluvu o spolupráci  na príprave a implementácii 

Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ schváliť 

a poverujeme primátora jej podpísaním 

 

Materiál nebol z časových dôvodov prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva. 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

       

 


