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 NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“.  

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Zmluva o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného 

mestského rozvoja „Žilina“ bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2020. 

Následne bola Zmluva dňa 18. 12. 2020 podpísaná.  

 

Dodatok č. 1 sa týka nasledovného:  

1. Pristúpenie obce Lietavská Lúčka a obce Višňové do územia Udržateľného mestského 

rozvoja Žilina. 

2. Financovanie tvorby PHRSR. 

 
Účelom Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ je: 

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

ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu o obce Lietavská Lúčka  

a Višňové.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že príprava IUS UMRŽ bude spracovaná ako Spoločný 

plán rozvoja obcí (PHRSR skupiny obcí) v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja a financovaná každou obcou princípom  

1,00 EUR/občan. K 31.12. 2021 bol počet obyvateľov nasledovný: 

• Obec Bitarová 808 

• Obec Divinka 1022 

• Obec Hôrky 882 

• Obec Horný Hričov 835 

• Obec Lietavská Lúčka 1880 

• Obec Mojš 1311 

• Obec Ovčiarsko 709 

• Obec Teplička nad Váhom 4379 

• Obec Višňové 3004 
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MATERIÁL 

 

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.  

  

Z uvedených dôvodov navrhujeme Dodatok č. 1 Zmluve o spolupráci na príprave a 

implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ 

schváliť a poverujeme primátora jej podpísaním.  

 

Materiál nebol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej 

stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“. 


