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Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR vo vnútri materiálu 

Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK  

  

Spracovali:  
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Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR  
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Stanovisko MsR zo dňa 27. novembra 2015: 

MsR tento materiál odporúča MsZ 

prerokovať a schváliť.   

 

 

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 24. novembra 2015: 

Komisia pre VÚRDaŽP odporúča MsZ tento materiál prerokovať a schváliť. 

  

Svidník,  17. december  2015    

 



Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) a c)  zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

schvaľuje     

 

Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja.  Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 309/2014 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Aj pre 

mesto Svidník vyplýva  z nového zákona povinnosť zabezpečiť spracovanie Programu 

rozvoja mesta (ďalej „PRM“) na roky 2016 – 2022 v súlade s požiadavkami zákona do konca 

roku 2015. 
 

Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 bol schválený dňa 

2.apríla 2015 uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 55/2015. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

K 31. júlu 2014 bola ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

v náväznosti na novelu zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenou  vládou SR 18. 

júna 2014 spracovaná nezáväzná Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (verzia 1.0)  vrátane povinných príloh, plánovacích 

a podporných dokumentov. V decembri 2014 bola vydaná  Príručka pre tvorbu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (verzia 1.2)  vrátane povinných príloh, 

plánovacích a podporných dokumentov. Vo februári 2015 bola vydaná Metodika na 

vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC verzia 

2.0. Program rozvoja mesta Svidník  na roky 2016 – 2022 bol spracovaný v súlade s touto 

metodikou. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Nový Program rozvoja mesta Svidník  na roky 2016 – 2022  bude  spolu s územným plánom 

mesta základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza 

z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín 

a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu 

s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi aktivitami a spolu s návrhom 

na zdrojové krytie ich zabezpečenia. 

 

Program rozvoja mesta na roky 2016 - 2022 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. 

 

Nový strategický dokument mesta bol spracovaný v súvislosti so situáciou v oblasti 

hospodárskej a ekonomickej našej krajiny i celej Európy s prispôsobením priorít a možnosti 

nášho mesta. Cieľom PRM ako kľúčového strategického dokumentu mesta bola analýza 

potrieb a daností mesta Svidník,  zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré  napomôžu rozvoju 

mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie 

Európskej únie, čo znamená nové priority v oblastiach čerpania pomoci  z EÚ. 

 
 V súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce/obcí/VÚC (verzia 2.0) po spracovaní PRM na roky 2016 – 2022 riadiaci tím 

spracoval nasledovný formulár: 



 

 

Formulár  č.  Z 1 – Schválenie PRM (povinný v predpísanej štruktúre).     

Schválenie PRM Svidník 

Dokument Názov: Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022 

 

Štruktúra 

1 Analytická časť 

Analytická časť obsahuje kompletnú analýzu vnútorného prostredia 

a analýzu východiskovej situácie s väzbami na širšie územie. 

 

2  Strategická časť 

Strategická časť dokumentu obsahuje stratégiu Mesta Svidník, určuje 

hlavné ciele a priority rozvoja územia. 

 

3 Programová časť 

Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 

realizácie PRM Svidník  2016-2022, ktoré sú priradené k jednotlivým 

oblastiam a cieľom. Súčasťou programovej časti je súbor merateľných 

ukazovateľov. 

 

4 Realizačná časť 

Realizačná časť obsahuje postup inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie PRM Svidník 2016-2022, systém monitorovania a 

hodnotenia plnenia PRM na základe stanovených merateľných 

ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PRM formou 

akčných plánov. 

 

5 Finančná časť 

Finančná časť dokumentu obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých 

opatrení a aktivít PRM Svidník 2016-2022, inštitucionálnu a organizačnú 

stránku realizácie PRM. 

Spracovanie Forma spracovania 

PRM  bol spracovaný pracovníkmi samosprávy mesta Svidník a - 

externou odbornou firmou (dodávateľom). Externá odborná firma 

zodpovedala za metodické vedenie, implementáciu a zostavenie 

finálneho dokumentu, pričom využívala výstupy pracovných skupín 

zriadených mestom za účelom spracovania dokumentu. 

 

Obdobie spracovania 

apríl  - október 2015 

 

Riadiaci tím tvorili Koordinátor riadiaceho tímu a 8 členov riadiaceho 

tímu, ktorí sa stretávali priebežne. V procese tvorby pracovali 3 

Pracovné skupiny: Pracovná skupina pre oblasť hospodárstva (15 

členov), Pracovná skupina pre oblasť sociálnych vecí (16 členov) a  

Pracovná skupina pre oblasť životného prostredia (15 členov).  

 

Pracovné skupiny sa stretli prvý krát 5. - 6. augusta 2015. Potom 

nasledovala samostatná práca členov. Ďalšie pracovné stretnutie 



pracovných skupín sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2015. Následne 

členovia pracovných skupín v rámci komisií pri MsZ pracovali na 

pripomienkovaní spracovanej verzie PRM. Priebežne im boli zasielané 

spracované podklady, ku ktorým dávali svoje stanoviská, ktoré boli 

následne po zhodnotení riadiacim tímom zapracované do PRM. 

 

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou  

V máji 2015 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky formou dotazníka, 

zozbieraných a vyhodnotených bolo 789 dotazníkov. Verejnosť bola 

pravidelne informovaná o aktivitách v rámci tvorby PRM formou 

oznamov na web stránke mesta. 

 

Náklady na spracovanie 

Na základe zmluvy o dielo na spracovanie Programu rozvoja mesta 

Svidník na roky 2016-2022 boli náklady na externé spracovanie 

15798,00 EUR.  

Prerokovanie Prerokovanie v orgánoch samosprávy (komisie MsZ, MsR) 

 

Verejné pripomienkovanie 

 

Posudzovanie SEA  

Na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu zo dňa 

3.augusta 2015, Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, dňa 11. septembra 2015 rozhodol, že strategický dokument sa 

nebude posudzovať podľa zákona EIA/SEA.  

Schválenie Uznesenie mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

 

 


