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Správa o plnení "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja"
mesta Komárno k 31. decembru 2014
Cieľom PHSR mesta Komárno bolo zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej
štruktúry mesta Komárno a na základe výsledkov týchto analýz vytvorenie PHSR daného
územia, ktoré bolo základným strednodobým programovým dokumentom na podporu
regionálneho rozvoja na úrovni mesta. PHSR mesta Komárno bol vypracovaný a prijatý MZ
v Komárne ešte v roku 2006. Naposledy bol aktualizovaný uznesením č. 1188/2013 zo dňa
3.7.2013 v zmysle zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Mesto Komárno v roku 2015 plánuje zaobstarať nový PHSR, nakoľko predchádzajúci
bol pôvodne schválený v roku 2006 a t. č. už stratil svoju aktuálnosť. Na nové programové
obdobie 2014-2020 bude k dispozícii 14 miliárd eur zo štrukturálnych fondov EÚ a viac
rozličných grantových schém. Jedným z nevyhnutných predpokladov na úspech je kvalitný
a realizovateľný PHSR mesta. Medzi najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 309/2014, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, patrí aj nová
obsahová štruktúra PHSR, podľa ktorej je potrebné upraviť PHSR schválené pred
1. januárom 2015.
V zmysle §8 ods. 3 zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov Program rozvoja pozostáva:
a) 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,
b) 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,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce,
d) 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
ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou
akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
PHSR by mal byť základným programovým dokumentom samosprávy, ktorý obsahuje
kľúčové informácie existujúceho stavu mesta v nadväznosti na všetky plánované rozvojové
aktivity pri naplnení vytýčených cieľov, opatrení a určenie smerovania pre roky 2014-2020.
Za účelom prehĺbenia a koordinácie činností v rozvoji regiónu je daná povinnosť
mestám vypracovať správu o plnení PHSR obce vyplývajúcu zo zákona č. 309/2014, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja každoročne do 31.
mája. Východiskovým materiálom pre spracovanie správy o plnení PHSR bol nasledovný
dokument:
Dodatok č. 2
Aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno (ďalej len
„PHSR mesta Komárno“) bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
(ďalej len „MsZ“) číslo 292/2011 zo dňa 6.13. a 19.09.2011, ku ktorému bol schválený
Dodatok č. 1 uznesením MsZ č. 583/2012 zo dňa 16. 02. 2012.
Týmto dodatkom sa PHSR mesta Komárno mení nasledovne:
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Článok 1
Dodatok č. 1 časti D Akčný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na
roky 2012-2016 sa nahrádza novým znením Dodatok č. 2 Časti D Akčný plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2012-2016 (Dodatok č. 2
časti D PHSR tvorí prílohu uznesenia).
Ďalšie časti PHSR mesta Komárno zostávajú nezmenené.
Článok 2
1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť PHSR mesta Komárno.
2. Tento Dodatok č. 2 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Komárne číslo 1188/2013
dňa 3. júla 2013.
Správa o plnení PHSR obsahuje vyhodnotenie jednotlivých aktivít, programov
akčného plánu PHSR v zmysle vyššie uvedeného dodatku č. 2.

Spracoval: Ľudovít Gráfel, vedúci odboru rozvoja

Stanovisko Rady pri MZ: Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Pomer hlasovania: 6 - 0 - 0

TE 251/2015

Návrh na uznesenie č. /2015
k správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Komárno k 31. decembru 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno
k 31. decembru 2014

B/

žiada primátora
zabezpečiť vypracovanie nového PHSR mesta Komárno pre obdobie do roku 2020

Termín: 31. decembra 2015

