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Dôvodová správa k PHSR Mesta Komárno na roky 2015-2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len „PHSR“)
je strategický strednodobý dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 7 rokov s dlhodobým
výhľadom na 10 až 14 rokov. PHSR spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych
potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje
svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR
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 PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom
nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré mesto nemá peniaze), ale skutočným
strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na
konkrétnom území.
Nevyhnutnosť tvorby dokumentu vychádza najmä z podpory zdrojov Európskej
Únie a štátneho rozpočtu, na ktoré sa obsah dokumentu viaže. PHSR tiež predstavuje
nástroj marketingovej komunikácie mesta, vymedzuje hlavné problémy, identifikuje prioritné
oblasti, riadi rozvoj mesta a iniciuje zmeny.
PHSR mesta Komárno na roky 2015 - 2022 je vypracovaný podľa novej
verzie 2.0 Metodiky na vypracovanie PHSR obcí, miest a VÚC v zmysle novely zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Materiál obsahuje:
1. Analytická časť
Obsahuje kompletnú analýzu prostredia mesta na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát. Obsahuje údaje histórie mesta, kultúry, polohy a prírodných podmienok,
demografie, bývania, stavu školstva a vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti,
technickej infraštruktúry a ekonomickej situácie.
Na základe uvedených oblastí obsahuje analýzy: hodnotenie existujúceho PHSR, analýza
silných a slabých stránok mesta, analýza príležitostí a ohrození pre rozvoj územia, analýza
rizík, hrozieb a kritických oblastí rozvoja, identifikácia východísk a možných riešení, odhady
budúceho rozvoja. V materiáli sú obsiahnuté aj názory a požiadavky občanov mesta na
budúci rozvoj, na základe výsledkov dotazníkového prieskumu .
2. Strategická časť
Stanovená stratégia rozvoja mesta je v koherencii so strategickými dokumentmi SR a
EÚ. Stratégia vyplýva z názorov a požiadaviek obyvateľov mesta, zo SWOT analýzy a
realizovaných analýz. Definovanie globálneho cieľa a strategických cieľov v jednotlivých
oblastiach rozvoja mesta je dôležité, najmä z hľadiska naplnenia rozvojových zámerov a
priorít mesta. Táto časť materiálu obsahuje konkrétne víziu mesta, formuláciu stratégie,
s popisom strategických cieľov. Je to rozpis oblastí a opatrení v súlade s PHSR NSK.
3. Programová časť
Nadväzuje na strategickú časť a obsahuje konkrétne opatrenia a projekty na
zabezpečenie plnenia programu rozvoja mesta. Obsahuje konkrétnejšie rozpracovanie
strategických cieľov na úroveň aktivít a projektov, ktoré smerujú k plneniu strategického
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cieľa: Zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom kvalitne dobudovanej technickej a
sociálnej infraštruktúry, komplexne dobudovanou ponukou obchodu a služieb, vytvorením
bezpečného a atraktívneho priestoru mesta.
Dôležitou súčasťou PHSR je stanovenie merateľných ukazovateľov pre monitorovanie
a hodnotenie PHSR. Merateľné ukazovatele predstavujú mechanizmus na sledovanie
plnenia jednotlivých opatrení prostredníctvom vykonania aktivít.
4. Realizačná časť
Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť. Realizačná časť sa zameriava najmä
na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu
rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta a na
vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.
Obsahuje konkrétne:
- popis úloh partnerov
- popis postupov realizácie PHSR
- popis komunikačnej stratégie
- systém monitorovania
- akčné plány
Začiatok realizácie sa začína po vypracovaní a schválení PHSR v Mestskom zastupiteľstve.
Pri samotnej realizácii PHSR ako partneri vystupujú strategickí partneri a iní partneri.
Mesto Komárno bude mať v programovom období 2014 – 2020 za strategických partnerov
COMMORA SERVIS, Mestské kultúrne stredisko. Skupinu iných partnerov predstavujú
organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii projektov PHSR. V budúcnosti sa na realizácii
niektorých aktivít v meste budú podieľať SSC BA, Verejné prístavy, š.p., Domov dôchodcov
Komárno a ďalší.
Najvyšším orgánom mesta je Mestské zastupiteľstvo. V prípade implementácie PHSR
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celý dokument a jedenkrát ročne vyhodnotí jeho plnenie.
Kompetenciou mestského zastupiteľstva je aj rozhodovanie o spolufinancovaní jednotlivých
projektov financovaných z doplnkových zdrojov, ale aj z rozpočtu mesta. V prípade
hodnotenia PHSR Mestské zastupiteľstvo schvaľuje raz ročne hodnotiace a monitorovacie
správy a rozhoduje o aktualizácii programu. . Samotné hodnotenie predstavuje proces
systematicky skúmajúci prínos z realizácie PHSR, jeho súlad so stanovenými cieľmi v PHSR,
analyzuje účinnosť procesov realizácie, vhodnosť nastavenia opatrení a aktivít
a v neposlednom rade navrhuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.
5. Finančná časť
PHSR obsahuje aj finančnú časť, ktorá bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce
časti. Obsahom je finančné zabezpečenie jednotlivých častí a opatrení.
Projekty uvedené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta budú
realizované predovšetkým z:
-Verejné zdroje (štátny rozpočet z kapitol ministerstiev, štátne účelové fondy, rozpočet VÚC,
a vlastné zdroje- rozpočet mesta)
- Iné zdroje (zdroje právnických a fyzických osôb, úvery, príspevky medzinárodných
organizácií a iné)
- Doplnkové zdroje (finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom období 2014 –
2020, tzv. európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Spracovala: Ing.arch. Katalin Besse, poverená vedúca Odboru rozvoja
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Stanovisko Rady pri MZ: Odporúča schváliť návrh na uznesenie (5:0:0)
Stanovisko KRM: Odporúča schváliť návrh na uznesenie ( 8:0:0)
Stanovisko FK: Odporúča schváliť návrh na uznesenie ( 7:0:0)
Stanovisko Komisie VP a OŽP Odporúča schváliť návrh na uznesenie ( 6:0:3)
Stanovisko KCR – Nehlasovali o návrhu na uznesenie
Sociálna komisia: Odporúča schváliť návrh na uznesenie ( 9:0:1)
Športová komisia: Odporúča schváliť návrh na uznesenie ( 5:0:0)
KKaŠ Odporúča schváliť návrh na uznesenie (10:0:0)
Pozn.:
-Odborné komisie Mesta Komárno dali k spracovanému materiálu PHSR nasledovné
pripomienky:
- Športová komisia: Do akčného plánu dopracovať možnosť dostavby a obnovy
Európskeho nádvoria, zvýšiť financie v riadku 1.5.1. na výstavbu termálneho
kúpaliska, riadok 1.2.4 Akčného plánu- (Severný obchvat) nereálne, zvýšiť financie
v riadku 1.5.2.
- Finančná komisia: korigovať termíny prípravy projektového zámeru v riadkoch
Akčného plánu- 1.2.2., 1.6.1., 3.1.1., 3.2.1. – na rok 2016, ďalej zapracovať do
akčného plánu možnosť výstavby osobného rekreačného prístavu
- Rada MZ dala pripomienky ohľadne doplnení a opráv v analytickej časti materiálu na
str.20, 21(budovy, osobnosti), na str.63- tab.32 (podujatia), tab.35(športový register).
Všetky tieto pripomienky boli akceptované a zaslané spracovateľovi PHSR na prípravu
čistopisu, a budú na zasadnutie MZ dňa 10.12.2015 zapracované do materiálu.

Návrh na uznesenie č. /2015
k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Komárno na roky 2015-2022
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno na roky 2015-2022
(PHSR)

B/

žiada primátora
postupovať v súlade so schváleným PHSR mesta Komárno

