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Informácia o príprave strategického dokumentu Program 
rozvoja mesta na ďalšie obdobie od roku 2021 

 
 
Definícia 
Program rozvoja mesta je strednodobým rozvojovým dokumentom v zmysle zákona č. 539/2008 
Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade s 
cieľmi a prioritami ustanovenými v NSRR, pričom zohľadňuje ciele a priority ustanovené v 
programe rozvoja príslušnej VÚC a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie regiónu  a mesta.  
 

ZÁKONNÁ POVINNOSŤ 
 
V zmysle § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 
predpisov je existencia Programu rozvoja mesta podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho 
rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta. 
 
Platnosť súčasného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Handlová 
(ďalej len PHSR Handlová) na obdobie 2016-2020 končí dňom 31.12.2020. V januári 2020 preto 
mesto Handlová pripravilo zámer spracovania Programu rozvoja mesta (ďalej len PRM) na 
obdobie 2021-2027.  
 

ÚČEL 
 
Okrem zákonnej povinnosti je základnou motiváciou spracovania Programu rozvoja mesta 
potreba koncepčného cieľavedomého a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávnych 
orgánov v snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja mesta. 
 
PRM Handlová má byť vytvorený tak, aby ako základný dokument strednodobého strategického 
integrovaného plánovania rozvoja bol predovšetkým: 
 

 Kľúčovým nástrojom implementácie a územnej koordinácie napĺňania cieľov Národnej 
stratégie regionálneho rozvoja  a implementácie Národného investičného plánu SR. 

 Nástrojom formulovania a implementácie smart teda inteligentnej/rozumnej integrovanej 
rozvojovej stratégie mesta s využitím inovatívnych prístupov pre efektívnejšie 
zabezpečenie kvality života občanov. 

 Programovacím dokumentom pre implementáciu EŠIF na regionálnej a subregionálnej 
úrovni v období 2021-2027. 

 Relevantným východiskom pre programové rozpočtovanie mesta a následný monitoring a 
hodnotenie v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. 
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 Nástrojom integrácie verejných politík na úrovni mesta a zabezpečenia skutočného 
zvýšenia kvality života obyvateľov, zlepšenia podnikateľského prostredia a prístupu 
občanov k rozhodovaniu. 

 Nástrojom efektívneho, aktívneho a vecného zapojenia aktérov regionálneho rozvoja 
nielen z hľadiska definovania potrieb, priorít, cieľov, stratégií rozvoja mesta, ale aj 
implementácie, riadenia a monitorovania stratégií. 

 Podporou pre vytváranie systému integrovaného územného manažmentu (integrujúceho 
sektorové politiky a investičné intervencie verejného sektora), efektívne štruktúry 
verejnej správy a služieb verejnosti čo najbližšie k občanovi v polycentrickej sústave obcí 
a miest. 

 Postavený na vecnom prístupe k riešeniu výziev a problémov rozvoja mesta založenom 
na ich poznaní, objektívnom zhodnotení a hľadaní najefektívnejších a najúčinnejších 
riešení s využitím najnovších poznatkov, techník a technológií. 

 Užitočným, efektívnym a vecným nástrojom pre potreby orgánov samosprávy.  

 V súlade so zákonnou požiadavkou na tvorbu základných dokumentov podpory 
regionálneho rozvoja podľa § 5, § 7, § 8 a § 8a zákona č. 539/2008 Z. z o podpore 
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 

  
 

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ PROGRAMU ROZVOJA MESTA 
 

Pri spracovaní nového PRM sa bude Mesto Handlová riadiť aktuálnym zákonom o regionálnom 
rozvoji, smernicou o strategickom plánovaní mesta a metodikou pre spracovanie programu 
rozvoja. 
 
Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z v §8 definuje Program rozvoja takto: 
„(1) Program rozvoja obce 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 rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je 
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. 
(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. 
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z 
• analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, 
odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a 
koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie 
podmienok udržateľného rozvoja obce, 
• strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík 
a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s 
cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia, 
• programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 
programu rozvoja obce, 
• realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou 
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém 
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných 
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ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných 
plánov, a 
• finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. 
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby. 
(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej 
spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o 
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.“ 
Podľa § 12 písm. b) zákona obec „zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu 
rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne 
do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje 
súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou 
dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis“. 
 
V januári 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal novú metodiku 
tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové 
obdobie po roku 2020. 
Metodika tvorby PRM upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PRM obcí, 
skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v 
záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PRM s ohľadom 
na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s 
Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená 
uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.  Vypracovanie a schválenie PRM je 
jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny 
obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 
 
 

VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY 
 
Pri spracovaní PRM sa bude vychádzať z dostupných aktuálnych dokumentov spracovaných na 
nadnárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Nadnárodné 

• Agenda 2030 OSN pre udržateľný rozvoj, schválená v septembri 2015 

• 5 ročné strategické plány Európskej komisie 2016-2020 (a pripravované 2021 – 2025) 
Národné 

• Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – Slovensko 2030 

• Sektorové národné stratégie ministerstiev 
Regionálne 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023  

• Sektorové stratégie TSK 

• Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra 
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Lokálne 

• Územný plán Mesta 

• Rozpočet Mesta 

• Predošlé PHRSR mesta Handlová a správy o ich monitorovaní a hodnotení 

• Koncepčné dokumenty mesta – koncepcie, stratégie, planý 

• Štatistické údaje, analýzy, prognózy, prieskumy 

• Priority a odporúčania komisií pri mestskom zastupiteľstve. 
 
 

SPRACOVANIE DOKUMENTU 
 
Spracovanie PRM zabezpečí kancelária primátorky mesta Handlová v spolupráci oddelením 
stratégie a projektov. Na spracovaní dokumentu sa budú podieľať vedenie mesta, vedúci 
odborných útvarov mesta, vedúci komisií pri MsZ, zástupcovia mestských 
organizácií,zástupcovia verejných inštitúcií, podnikov a mimovládnych organizácií.Do 
spracovania bude zapojenáodborná verejnosť mesta Handlová, ktorej predstavitelia v budúcnosti 
môžu prispieť k realizácii PRM. 
 
Pri spracovaní PRM sa bude postupovať podľa aktuálnej metodiky pre spracovanie PRM, 
vydanej v januári 2020 Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V procese 
spracovania PRM bude použitá dvojstupňová riadiaca štruktúra: riadiaci tím a odborná pracovná 
skupina. 

• Riadiaci tím bude pôsobiť pod vedením primátorky mesta. Členmi riadiaceho tímu budú:  
- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
- Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta 
- Mgr. Tomáš Gríger, referent cestovného ruchu a prierezových činností 
- Mgr. Martin Podoba, referent stratégie a projektov 

 Úlohou riadiaceho tímu bude zabezpečiť celkové spracovanie strategického dokumentu. 

• Pracovné skupiny budú pôsobiť pod vedením odborných zamestnancov mesta Handlová, 
ktorých určí primátorka mesta. Členmi pracovných skupín budú interní odborníci (pracovníci 
mesta Handlová a poslanci MsZ) a externí odborníci (zástupcovia inštitúcií, podnikateľských 
subjektov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste a regióne, odborná verejnosť). 

Úlohou pracovných skupín bude poskytovať odborné informácie a stanoviská, podávať a 
hodnotiť návrhy.  
 
Verejnosť bude do procesu zapojená prostredníctvom svojich zástupcov v pracovných skupinách, 
účasťou na zisťovaniach a možnosťou priamej účasti na pripomienkovaní dokumentu. O 
jednotlivých fázach a výsledkoch spracovania bude verejnosť informovaná prostredníctvom 
oficiálnych komunikačných kanálov mesta. 
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HARMONOGRAM 
 
Fáza 1.– január 2020 
Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PRM a rozhodnutie o začatí prípravných prác. 
Výstup: 
Vytvorenie zadania, vytvorenie kapacít a plán postupu tvorby PRM. 
 
Fáza 2. – február 2020 
Prípravné práce, spracovanie a schválenie zámeru spracovanie PRM. 
Výstup: 
Zámer spracovania strategického dokumentu - Program rozvoja mesta Handlová na obdobie 
2021-2027  a jeho schválenie na MsZ. 

- Preverenie aktuálnosti programovej štruktúry, koncepčných dokumentov a súhrnných 
analýz 

 
Fáza 3. – marec – máj 2020 
Inventarizačná, analytická a prognostická fáza spracovania  PRM. 
- Inventarizácia, zistenie dostupnosti a potrebnosti informácií pre spracovanie PRM a ich 

doplnenie 
- Analytické práce 
- Prognóza - možné trajektórie vývoja za predpokladu, že nebudú realizované žiadne opatrenia 

navrhovanej stratégie PRM. 
- Spracovanie analytickej časti PRM 
- Návrh pracovných skupín 
- Sumarizácia priorít komisií pri MsZ 
Výstup: 
Analytická časť PRM 
  
Fáza 4. – máj 2020 
Stanovenie vízie,  strategického smerovania, priorít a  strategických cieľov PRM. 
Výstup: 
Definovanie spresnenej vízie a hlavného cieľa, priorít PRM a rozpracovaný logický systém 
vzájomne prepojených strategických cieľov. 
  
Fáza 5. – máj – september 2020 
Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a 
cieľov  
Výstup: 
Návrh vlastnej stratégie, ktorá dosiahne naplnenie celého systému počínajúc víziou až po systém 
cieľov PRM. 
  
Fáza 6. – september – október 2020 
Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania PRM. 
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Výstup: 
Podrobný plán implementácie stratégie obsiahnutej v PRM: 

 časový harmonogram implementácie stratégie vrátane subjektov zodpovedných za ich 
splnenie a určenie výstupov realizácie týchto úloh. 

 implementačná štruktúra vrátane systému riadenia implementácie PRM - definovanie 
úloh jednotlivých subjektov zapojených do realizácie PRM, pravidlá a procesy riadenia 
implementácie stratégie. 

 systém monitorovania a transparentného hodnotenia a napĺňania cieľov stratégie. 

 plán využitia zdrojov vrátane zostavenia finančného plánu implementácie stratégie. 
  
Fáza 7. – október - december 2020 
Pripomienkovanie, prerokovanie a schvaľovanie návrhu PRM. 

 schvaľovanie je široko koncipovaný proces prerokovania tohto dokumentu s partnermi, 
dotknutou verejnosťou a dotknutými orgánmi a následného zapracovania ich námetov a 
pripomienok z participatívneho procesu 

Výstup: 
Možná úprava návrhu materiálu PRM tak, aby bol bližšie k očakávaniam jednotlivých  partnerov 
a verejnosti. 
Schválenie dokumentu. 
Záverečná správa. 
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UZNESENIE MESTSKEJ RADY Z 11. 02. 2020:  
 
MESTSKÁ RADA BERIE NA VEDOMIE: Informáciu o príprave strategického dokumentu 
mesta Handlová ,,Program rozvoja mesta Handlová na ďalšie obdobie od roku 2021“, 
predloženú Mgr. Silviou Grúberovou, primátorkou mesta, bez výhrad. 
 
 
NÁVRH UZNESENIA : 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANDLOVÁ BERIE NA VEDOMIE:  

Zámer spracovania strategického dokumentu - Program rozvoja mesta Handlová na obdobie 
2021-2027 bez výhrad. 
 
 
 
 
 
Spracoval:   

Mgr. Tomáš Gríger, ref. cestovného ruchu a prierezových činností 
 
Handlová:  19.02.2020 
 


