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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2022
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

1.

schvaľuje
Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Žilina na obdobie 2014 – 2020 a to do schválenia dokumentu „Integrovaná územná
stratégia udržateľného mestského rozvoja mesta Žilina na obdobie 2021 – 2027
s výhľadom do roku 2030“ Mestským zastupiteľstvom v Žiline, najneskôr však do
30.06.2023.

Dôvodová správa a 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. 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“ (ďalej len PHSR). 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/zasadnutia/19-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline/
Aktuálny PHSR je platný do 31.12.2022, na základe uznesenia č. 255/2020.
https://www.zilina.sk/zasadnutia/19-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-2/
Dokument „Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mesta Žilina na
obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ bude spracovaný ako Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí UMR Žilina a je kľúčovým
dokumentom, na základe ktorého bude mesto v najbližších rokoch, spolu s priľahlými obcami,
stanovovať strategické ciele a priority rozvoja na integrovanom prístupe a tým usmerňovať
svoje rozvojové aktivity. Taktiež je nevyhnutnou podmienkou pri predkladaní žiadostí o
nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ.
Zhotoviteľom nového PHSR je spoločnosť Inovitum, s.r.o., ktorá vzišla z procesu verejného
obstarávania ako víťaz. Prípravné práce nového PHSR zhotoviteľom dokumentu začali dňom
účinnosti Zmluvy o dielo č. 183/2022 a to k 7.4.2022.
Dokument sa nachádza v stave spracovania. Na základe Zmluvy o dielo je dokument rozdelený
do 4 etáp, pričom prvé dve etapy (Analytická časť a Návrhová časť) zhotoviteľ spracoval a
odovzdal.
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Práce boli prerušené pri spracovaní implementačnej a monitorovacej časti dokumentu, nakoľko
zhotoviteľovi neboli doručené podklady pre spracovanie predmetných častí. Dôvodom
nedodania podkladov zhotoviteľovi je nezverejnenie údajov - stanovenie výšky a rozdelenie
pridelenej alokácie, zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(ďalej len „MIRRI“). Informácie ohľadom stanovenia výšky a rozdelenia pridelenej alokácie
sú pre mesto kľúčové k dodaniu potrebných podkladov. Súčasťou podkladov pre vypracovanie
Implementačnej a monitorovacej časti je takzvaný Zásobník projektov, ktorý predstavuje
zoznam projektov a aktivít UMR Žilina v rámci pridelenej alokácie pre budúce programové
obdobie. Pre zaslanie daného materiálu však mesto Žilina potrebuje informácie o rozdelení
pridelenej alokácie do konkrétnych Špecifických cieľov a Opatrení, na základe ktorej môže
priorizovať a vyberať z, v súčasnosti zozbieraného, návrhu projektov. Rovnako je pre mesto
nevyhnutné poznať oprávnené náklady pri jednotlivých typoch projektov, aby bolo možné
bližšie špecifikovať konkrétne aktivity.
Predmetné informácie v súčasnosti pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky. Zaslanie podkladov zhotoviteľovi, potrebných pre
dokončenie dokumentu, bude možné až po zverejnení predmetných informácii zo strany
MIRRI.
Z uvedených dôvodov navrhujeme predĺženie platnosti aktuálneho Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 2020 do schválenia
dokumentu „Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja mesta Žilina
na obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“, najneskôr však do 30.06.2023.
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