
MESTO ŽILINA 

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu prílohy č. 2 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTA ŽILINA NA ROKY 2014 - 2020 

Žilina, január 2014 



I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 

1. Názov: 

Mesto Žilina 

2. Identifikačné číslo: 

00321796 

3. Adresa sídla: 

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa: 

Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

t. č.: +421 (0)41 7063 104, e-mail: igor.choma(5)zilina.sk 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 

možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie: 

Mgr. Richard Hulín, Mestský úrad v Žiline, Kancelária primátora. Oddelenie pre strategický 

rozvoj mesta, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

t. č.: +421 (0)41 7063 421, e-mail: richard.hulin@zilina.sk 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

1. Názov: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 - 2020 

2. Charakter: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na rok roky 2014 - 2020 je 

kľúčovým strednodobým strategickým dokumentom, ktorým sa mesto Žilina pri výkone 

svojej činnosti bude starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. 

Spracovanie PHSR vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. V § 5 

tohto zákona je PHSR označený za jeden zo základných dokumentov podpory regionálneho 

rozvoja. Definíciu a obsah PHSR rámcovo vymedzuje § 8. 

3. Hlavné ciele: 

Hlavným cieľom navrhovaného dokumentu je analýza daností a potrieb mesta Žilina a 

definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho 

obyvateľov. 

PHSR mesta Žilina na roky 2014 - 2020 stanovuje vízie, globálne ciele, strategické osi, 

opatrenia a rámcové aktivity pre ich dosiahnutie, uvádza merateľné ukazovatele. Určuje 

smerovanie rozvojových aktivít v oblasti: rozvoja ľudských zdrojov, dopravy, životného 

prostredia, kvality služieb, bývania, cestovného ruchu a ekonomického rozvoja, technickej 

infraštruktúry a samosprávy. 
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4. Obsah dokumentu: 

PHSR mesta Žilina na roky 2014 - 2020 pozostáva z 2 hlavných častí - analyticko- strategickej 

a programovej. 

Analyticko-strategická časť: 

• Analytická časť PHSR mesta Žilina 

o Charakteristika mesta 

o Prieskum verejnej mienky 

o Odborné pracovné skupiny 

o SWOT analýzy 

o Stromy problémov 

o Závery 

• Strategická časť PHSR mesta Žilina 

o Východiská pre stratégiu 

o Kľúčové disparity a faktory rozvoja 

o Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa 

o Prioritné osi 

o Prioritná os č . l Rozvoj ľudských zdrojov 

o Prioritná os č.2 Udržateľná doprava 

o Prioritná os č.3 Životné prostredie a environmentálna infraštruktúra 

o Prioritná os č.4 Kvalitné a dostupné služby verejnosti 

o Prioritná os č.5 Podpora podnikania, výskumu a inovácií 

o Prioritná os č.6 Moderná a profesionálna verejná správa 

o Sústava merateľných ukazovateľov 

Programová časť: 

• Finančné a integračné nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2014 - 2020; 

• Zoznam opatrení a rámcových aktivít; 

• Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR mesta Žilina na roky 2014 - 2020; 

• Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a rámcových aktivít; 

• Systém monitorovania a hodnotenia PHSR; 

• Časový harmonogram realizácie PHSR mesta Žilina; 

5. Uvažované variantné riešenia: 

Vzhľadom na charakter dokumentu sa predkladá len jeden variant riešenia. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 - 2020, predstavuje 

moderný dokument, založený nielen na existujúcich problémoch mesta, ale aj na jeho 

potenciáli a príležitostiach pre dané obdobie. Za manažment procesu prípravy PHSR mesta 

Žilina bola zodpovedná Kancelária primátora, Oddelenie pre strategický rozvoj mesta 

Mestského úradu v Žiline. 



k Metodickým odborným koordinátorom a konzultantom bol Centrum vzdelávania neziskových 

organizácií, Banská Bystrica. Ako riadiaci orgán procesu bol vytvorený Realizačný tím prípravy 

PHSR (interní a externí členovia). Súčasne boli vytvorení 4 strategické expertné pracovné 

skupiny pozostávajúce z cca 80 odborníkov, zastrešujúcich cely diapazón rozvojových tém. 

Expertné pracovné skupiny a jej členovia sa podieľali na príprave, spracovaní a 

pripomienkovaní prioritných tém rozvoja. 

Tento dokument rešpektuje princíp subsidiarity, teda navrhuje riešenie problémov 

a využívanie príležitostí, s ktorými je výhodnejšie zaoberať sa na regionálnej úrovni, ako na 

úrovni komunálnej či národnej. PHSR je koncipovaný ako otvorený dokument. 

PHSR mesta Žilina na roky 2014 - 2020 bol vypracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o 

podpore regionálneho rozvoja. 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 - 2020 je zosúladený 

s ostatnými koncepčnými materiálmi mesta, má voči nim charakter istej nadradenosti. 

Zoznam týchto dokumentov je uvedený na webovej stránke mesta Žilina: www.zilina.sk. 

Dokument je zosúladený tiež s relevantnými aktuálnymi koncepčnými materiálmi Európskej 

únie a Slovenskej republiky. 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina. 

9. Druh schvaľovacieho procesu dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie): 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Žilina. 

III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO D O K U M E N T U NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

1. Požiadavky na vstupy: 

Základné údaje o meste Žilina, popis súčasného stavu v meste Žilina, analýza vnútorného 

prostredia mesta, analýza súčasného stavu v prioritných rozvojových témach mesta, 

identifikované problémy a analýza problémov v prioritných oblastiach, analýza vonkajšieho 

prostredia, očakávaný stav v daných prioritných rozvojových témach. 

2. Údaje o výstupoch: 

Výber prioritných rozvojových tém (osí) mesta Žilina na obdobie rokov 2014 - 2020, prioritné 

problémy a príležitosti v rámci prioritných opatrení, vízia stavu v roku 2020, smerovanie 

rozvoja mesta, stratégia rozvoja mesta - prioritné opatrenia, príp. podopatrenia v prioritných 

osiach, rámcové aktivity, implementačný a aktualizačný mechanizmus. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Vzhľadom na celoplošné zameranie predkladaného Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Mesta Žilina na roky 2014 - 2020 a prevažne lokálne pôsobenie jednotlivých opatrení 

http://www.zilina.sk


v závislosti od záujmov jednotlivých cieľových skupín nie je možné lokalizovať predpokladané 

vplyvy na životné prostredie. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Súčasťou posudzovania bude zhodnotenie možného rizika vplyvu na zdravie obyvateľstva 

prostredníctvom osoby odborne spôsobilej pre oblasť posudzovania vplyvov na verejné 

zdravie. Nezanedbateľným je i možné súbežné pôsobenie niekoľkých realizovaných opatrení 

v rámci predmetného územia. 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia európskeho významu, 

súvislá európska sústava chránených území (Nátura 2000), národné parky, chránené krajinné 

oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod., vrátane návrhu na ich zmiernenie: 

Realizácia niektorých opatrení a aktivít PHSR mesta Žilina na roky 2014 - 2020 bude mať 

vplyv na životné prostredie. Dá sa predpokladať, že vo vybraných lokalitách môže dôjsť k 

stretu záujmov s ochranou prírody. Každé jednotlivé opatrenie a nadväzujúce realizované 

aktivity na lokálnej úrovni bude treba individuálne posúdiť. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 

V súčasnosti nie sú známe. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Vzhľadom na zameranie predkladaného strategického dokumentu sa nepredpokladajú 

významné vplyvy presahujúce hranice Slovenskej republiky. 

IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

Pôsobnosť strategického dokumentu je pre mesto Žilina. PHSR mesta Žilina nemá presne 

určený územný priemet jednotlivých opatrení. Zainteresovaná verejnosť sú všetci obyvatelia 

mesta Žilina. 

2. Zoznam dotknutých subjektov: 

Dotknutými orgánmi sú všetky orgány verejnej správy, ktorých záväzný posudok, súhlas, 

stanovisko alebo vyjadrenie vo väzbe PHSR mesta Žilina vydávané podľa osobitných 

predpisov podmieňuje povolenie, alebo ktorých vyjadrenie sa vyžaduje pred jeho prijatím 

alebo schválením. Vzťahuje sa teda hlavne na subjekty národnej a regionálnej úrovne so 

sídlom alebo pôsobnosťou na území mesta Žilina. 

3. Dotknuté susedné štáty: 

Vzhľadom na zameranie predkladaného strategického dokumentu sa nepredpokladajú 

významné vplyvy presahujúce hranice Slovenskej republiky. 

V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 



Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne samostatné mapové a iné podobné 

dokumentácie. 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

2.1.1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2007 -

2013, 

2.1.2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2007 - 2013, 

2.1.3 Územný plán mesta Žilina, 

2.1.4 Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025, 

2.1.5 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Žilina na roky 2010-2013, 

2.1.6 Sociálna inklúzia marginalizovanej Rómskej komunity v meste Žilina, 

2.1.7 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010, 

2.1.8 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010, 

2.1.9 Národný program reforiem, máj 2012, 

2.1.10 Partnerská dohoda Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 - 2020, pracovná 

verzia 

2.1.11 Operačné programy na programové obdobie 2014 - 2020, pracovné verzie, 

2.1.12 Materiály Európskej komisie k programovému obdobie 2014 - 2020 a politiky súdržnosti, 

2.1.13 Rôzne rezortné štatistické a rozvojové dokumenty, 

2.1.14 Interné materiály mesta Žilina 

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA. 

Žilina, 10.01. 2014 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

1. Meno spracovateľa oznámenia: 

Mgr. Richard Hulín 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 

pečiatka: 

í 
Ing. Igor Choma, 

primátor mesta Žilina 

/ 

Vypracoval: Mestský úrad v Žiline, Kancelária primátora. Oddelenie pre strategický rozvoj 

mesta. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Hulín, vedúci oddelenia 

Overil: Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina 

Dátum: 10. 01. 2014 


