Názov materiálu: Schválenie zámeru spracovania Programu rozvoja mesta Leopoldov na roky
2016 - 2022
Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová
Dátum spracovania: 06. 05. 2015
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; Finančná komisia, Komisia investičných
činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, Komisia kultúry, športu, mládeže,
rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania, Komisia sociálna, zdravotná a bytovej
politiky

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:
Program rozvoja obce (pred účinnosťou zákona č. 309/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
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 (Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja)
Program rozvoja obce je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre
riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území mesta, formuluje svoju predstavu o
budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Program rozvoja obce sa
spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. Program rozvoja obce
koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými
projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude
zárukou, že program rozvoja obce nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom
nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým
rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.
(Metodika na vypracovanie PHSR)
Mesto Leopoldov má v súčasnosti platný strategický dokument Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Leopoldov na programovacie obdobie 2008 – 2017, ktorý bol schválený
uznesením č. C/12/2008/14 dňa 25. 02. 2008.
Vzhľadom na novelu zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 309/2014
Z.z.) je nevyhnutné, aby novovytvorený Program rozvoja mesta Leopoldov pozostával z
analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti. Podľa § 18a zákona č. 539/2008
Z.z. v znení zákona 309/2014 Z.z. sú obce povinné uviesť programy rozvoja obcí do súladu s
ustanoveniami zákona do 31. 12. 2015.
Postup tvorby Programu rozvoja mesta (PRM) – Úvod:
1. Vedenie samosprávy iniciuje spracovanie PRM a zostavenie riadiaceho tímu.
2. Riadiaci tím koncipuje zámer spracovania PRM, t.j. spôsob spracovania – kto, ako, kedy
spracuje dokument

3. Po prerokovaní v komisiách, schváli zastupiteľstvo zámer spracovania PRM

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:
Formulár č. 1: Hlavička dokumentu (povinný v predpísanej štruktúre)
Názov
Územné vymedzenie
Územný plán mesta schválený:
Dátum schválenia PRM:
Dátum platnosti:
Verzia:
Publikovaný verejne:

Program rozvoja mesta Leopoldov na roky
2016 – 2022
Mesto Leopoldov
Áno, na pôvodnom územnom pláne mesta prebiehajú
momentálne zmeny a doplnky
09. 12. 2015
01. 01. 2016 – 31. 12. 2022
1.0
Na webovej stránke mesta www.leopoldov.sk

Formulár č. 2: Zámer spracovania Programu rozvoja mesta (povinný v predpísanej štruktúre)
Názov dokumentu
Forma spracovania

Riadenie procesu
spracovania

Program rozvoja mesta Leopoldov na roky 2016 – 2022
- pracovníkmi samosprávy mesta Leopoldov
- externou odbornou firmou (dodávateľom)
Externá odborná firma bude zodpovedať za metodické vedenie,
implementáciu a zostavenie finálneho dokumentu, pričom bude využívať
výstupy pracovných skupín zriadených mestom za účelom spracovania
dokumentu.
Za riadenie procesu spracovania bude zodpovedať riadiaci tím zložený zo
zástupcov mesta a dodávateľa. Členmi riadiaceho tímu budú:
- za mesto:
Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka mesta
Ing. Adriana Urbanová – prednostka MsÚ
Ing. Kristína Bajtalová
- za dodávateľa:
Bude určené po výbere dodávateľa
Riadiaci tím zodpovedá za:
- celkovú koordináciu spracovania programu rozvoja mesta (PRM)
- zostavenie zámeru spracovania PRM
- spracovanie analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia s podporou
dodávateľa,
- určenie tém na spracovanie charakteristiky územia,
- spracovanie východísk pre strategickú časť v spolupráci s dodávateľom
(vyhodnotenie predchádzajúceho PRM, vyhodnotenie väzieb na ďalšie
koncepčné dokumenty, súhrnné zhodnotenie situácie cieľového územia,
pomenovanie problémov a hľadanie príčin zistených problémov),
- vypracovanie strategickej verzie v spolupráci s dodávateľom na základe
podkladov od pracovných skupín,
- vypracovanie sumárneho návrhu aktivít a projektov ako východisko pre

Akčný plán v spolupráci s dodávateľom,
- stanovenie termínov realizácie aktivít, projektov a odhad ich financovania
(výška a zdroje financovania) v spolupráci s dodávateľom a pracovnými
skupinami,
- vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov v spolupráci s
pracovnými skupinami a dodávateľom,
- spracovanie akčného plánu na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky v
spolupráci s pracovnými skupinami a dodávateľom,
- vytvorenie systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PRM,
- informovanie verejnosti o realizácii PRM,
- spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PRM
v spolupráci s dodávateľom,
- rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov v
spolupráci s dodávateľom,
- finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu na schválenie.
Za tvorbu obsahu budú zodpovedať pracovné skupiny, ktoré budú totožné so
zriadenými komisiami Mesta Leopoldov:
- Finančná komisia,
- Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a
životného prostredia
- Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a
komunitného plánovania
- Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky
Členstvo v pracovných skupinách pre miestne záujmové organizácie bude
ponúknuté na báze dobrovoľnosti. Partnerské organizácie – s nimi bude
spísaná dohoda o partnerstve podľa Metodiky.
Pracovné skupiny budú zodpovedať za:
- prerokovanie východísk pre strategickú časť,
- prípravu podkladov pre formuláciu strategickej vízie mesta,
- návrh strategických cieľov a opatrení v súlade s vybraným typom stratégie,
- špecifikáciu opatrení, návrh aktivít a stanovené poradia dôležitosti opatrení
a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledkov a dopadu,
- vypracovanie návrhu hodnotiacich tabuliek podľa oblastí – politík k
navrhnutým opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno –
ekonomickými možnosťami,
- prerokovanie návrhu finančnej časti.
Proces spracovania PRM bude prebiehať v úzkej komunikácii s verejnosťou.
Verejnosť bude pravidelne oboznamovaná s priebežnými výstupmi
prostredníctvom webovej stránky mesta a ich názory budú zozbierané
formou elektronického prieskumu.

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

Od 01. 06.2015 do 07. 12. 2015
Harmonogram spracovania – formulár č. 3
Celkové spracovanie bude financované z rozpočtu mesta vo výške:
1 000 eur s DPH

Formulár č. 3: Harmonogram spracovania PRM (povinný v predpísanej štruktúre)
Harmonogram spracovania PHSR mesta Leopoldov na roky 2016 - 2022
I
II III IV
V
VI VII VIII IX X
XI
Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

XII

Úvod obsahuje:
- Vyhodnotenie PHSR mesta Leopoldov na roky 2008 – 2017
- Návrh riadiaceho tímu
- Návrh pracovných skupín a prvé stretnutia s nimi
- Príprava plánov jednotlivých pracovných skupín
- Obsah budúceho PRM a pod.
Časť 1: Analytická časť obsahuje:
- Kompletnú analýzu vnútorného prostredia podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a
hospodárskej situácie
- Analýzu silných a slabých stránok územia, príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia
(SWOT analýza)
- Identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
- Analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území,
- Analýzu väzieb územia
- Analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja
- Identifikáciu východísk a možných riešení
- Odhad budúceho možného vývoja
Časť 2: Strategická časť obsahuje:
- Víziu územia,
- Formuláciu a návrh stratégie
- Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna a pod.)
Časť 3: Programová časť obsahuje:
- Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám
- Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt
Časť 4: Realizačná časť obsahuje:
- Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRM
- Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRM, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie
- Stručný popis komunikačnej stratégie PRM k jednotlivým cieľovým skupinám
- Systém monitorovania a hodnotenia

-

Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na dva roky – vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov

Časť 5: Finančná časť obsahuje:
- Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRM
- Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet mesta
- Hodnotiacu tabuľku pre výber projektov
Záver
- Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PRM

Zhrnutie a odporúčania:
Odporúčame prerokovať materiál
zastupiteľstve a schváliť.

na komisiách pri mestskom zastupiteľstve a na mestskom

Návrhy na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove schvaľuje zámer spracovania Programu rozvoja mesta
Leopoldov na roky 2016 – 2022.

