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1. Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
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2. Dôvodová správa 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „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 sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým 
výhľadom na 10 – 14 rokov. 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 obec nemá peniaze), ale 
skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne 
na konkrétnom území. 
 
PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 
rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o 
smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako 
aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj 
na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné 
stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej 
stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. Ide o dokument, ktorý má mať 
charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny 
východiskových podmienok.  
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka má spracovaný PHSR z roku 2008. Koncom roka 2014 
bola schválená novela Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorá je 
účinná od 1. januára 2015, pričom nastavuje novú štruktúru PHSR a upravuje nové povinnosti 
samospráv ako subjektov v regionálnom rozvoji. V zmysle uvedenej novely sú obce/VÚC, 
ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 2015, povinné uviesť ich do súladu s 
ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Schválenie 
programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie 
vyžaduje osobitný predpis, je v niektorých prípadoch podmienkou na predloženie žiadosti 
obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (napr. z fondov 
EÚ). 
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Zámer spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Názov 
dokumentu  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023  

Forma 
spracovania  

Spracovanie PHSR iniciovala samospráva mestskej časti.  
Samotné spracovanie bude zabezpečovať externý dodávateľ, vysúťažený 
v procese verejného obstarávania, v úzkej spolupráci s odborníkmi 
mestskej časti, miestnym zastupiteľstvom, organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, odborníkmi z verejného, 
súkromného a mimovládneho sektora. 

Riadenie 
procesu 
spracovania  

Vedenie mestskej časti na operatívnej porade starostu (ďalej len „OPS“) 
dňa 9.3.2015 zriadilo riadiaci tím  v zložení: 
Gestor: 
M. Štefánik, prednosta miestneho úradu  
Koordinátori: 
J. Jecková, vedúca odd. projektového riadenia 
M. Podmajerská, zástupkyňa prednostu  
Členovia: 
Z. Kordošová, vedúca odd. územného rozvoja a dopravy,  
J. Lukáček, vedúci finančného odd. 
Z. Juhásová, vedúca odd. životného prostredia 
A. Halčáková, vedúca odd. sociálnych vecí 
V. Redechová, vedúca odd. školstva, kultúry a športu  
M. Kaliňák, vedúci odd. komunikácie s verejnosťou   
Ďalej budú zostavené pracovné skupiny v súlade s aktuálnymi 
strategickými oblasťami (hospodárska, sociálna, enviromentálna, pre 
územný rozvoj a pod.) Konkrétne návrhy pracovných skupín a ich členov 
z radov odborníkov z verejného, súkromného  a mimovládneho sektora 
spracuje externý dodávateľ v spolupráci s riadiacim tímom. 
Do spracovania PHSR budú ďalej zapojení kľúčoví aktéri, ktorí pôsobia 
na území mestskej časti  - najvýznamnejší zamestnávatelia, občianske 
združenia, podnikatelia a pod. S niektorými z nich uzavrie mestská časť 
Dohody o partnerstve. 
Nemenej podstatnou bude komunikácia celého procesu spracovania, 
pripomienkovania a schvaľovania PHSR so širokou verejnosťou 
prostredníctvom webstránky, médií, sociálnych sietí, tlačových materiálov, 
dotazníkov,  stretnutí a pod. 
Riadenie procesu spracovania bude zabezpečené na dvoch úrovniach - 
riadiaci tím a pracovné skupiny. Riadiaci tím by mal zasadať do uzavretia 
verejnej súťaže na externého dodávateľa 2 x mesačne, po začatí samotného 
spracovania 1 x mesačne. 
Pracovné skupiny sa budú stretávať 1 x mesačne. 
Riadiaci tím bude koordinovať vstupy i výstupy smerom k a od 
pracovných skupín k externému dodávateľovi. 

Obdobie 
spracovania  

Spracovanie PHSR odhadujeme na obdobie marec- december 2015. 
Záverečné znenie dokumentu predpokladáme schváliť na rokovaní 
miestneho zastupiteľstva v decembri 2015. 
 
Úvodná časť 
marec - máj 2015 
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Iniciácia spracovania PHSR v OPS a menovanie riadiaceho tímu 
(9.3.2015). 
Riadiaci tím pripravil zámer spracovania PHSR (10.3.-8.4.) a zabezpečí 
jeho prerokovanie v orgánoch samosprávy. 
Riadiaci tím zabezpečí verejné obstarávanie na dodávateľa - spracovateľa 
PHSR. 
Samospráva informuje verejnosť o začatí procesu spracovania PHSR, 
iniciuje vytvorenie pracovných skupín a získa partnerstvo subjektov na 
spracovanie PHSR. 
Výstupom úvodnej časti bude schválený zámer spracovania PHSR, zoznam 
pracovných skupín a dohody o partnerstve. 
 
Analytická časť 
máj - júl 2015 
zahŕňa najmä: 
- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru 
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát,  
- ex-post hodnotenie existujúceho PHSR,   
- analýzu silných a slabých stránok územia, 
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, 
- analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území, 
- SWOT analýzu, 
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja, 
- identifikáciu východísk a možných riešení, 
- odhad budúceho možného vývoja. 
Výstupom analytickej časti bude analýza vnútorného a vonkajšieho 
prostredia a východiská pre strategickú časť. 
 
Strategická časť 
jún - október 2015 
zahŕňa najmä: 
- víziu územia, 
- formuláciu a návrh stratégie, 
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách, 
- verejné prerokovanie strategickej časti (september) 
- prerokovanie strategickej časti miestnym zastupiteľstvom (október)  
Výstupom strategickej časti bude návrh stratégie rozvoja mestskej časti. 
 
Programová a realizačná časť  
október - december 2015 
zahŕňa najmä: 
- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým 
cieľom a prioritám, 
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a 
cieľových hodnôt, 
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR, 
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 
realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie, 
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým 
skupinám, 
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- systém monitorovania a hodnotenia, 
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a 
časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov, 
-  informovanie verejnosti o realizácii PHSR a v prípade potreby verejné 
prerokovanie aktualizácie PHSR. 
Výstupom programovej a realizačnej časti bude akčný plán a plán 
hodnotenia a monitorovania. 
 
Finančná časť 
október  2015 - december 2015 
zahŕňa najmä: 
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR, 
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít 
(projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v 
prepojení na programový rozpočet obce/VÚC, 
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 
Výstupom finančnej časti bude indikatívny finančný plán, model 
viaczdrojového financovania a hodnotiace tabuľky. 
 
Záver 
november 2015 – december 2015 
zahŕňa najmä: 
-finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu na schválenie, 
- verejné pripomienkovanie dokumentu, prípadne jeho nezávislé expertné 
posúdenie, 
- schválenie dokumentu zastupiteľstvom, 
-  informovanie verejnosti o schválení PHSR. 

Financovanie 
spracovania  

Spracovanie PHSR bude zabezpečené prostredníctvom externého 
dodávateľa, vybratého v procese verejného obstarávania. Predmetom 
zákazky bude zabezpečenie celého procesu vypracovania PHSR, vrátane 
analytickej, strategickej a implementačnej časti. Zahŕňať bude aj náklady 
na získanie informačných podkladov, náklady na stretnutia, prieskumy, 
publicitu,  ako aj vyhotovenie schváleného dokumentu v printovej 
i elektronickej podobe. 

 

Harmonogram spracovania PHSR 

 

Termín III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvodná časť    
 

       

Analytická časť   
 

        

Strategická časť 
 

          

Programová časť 
 

          

Realizačná časť 
 

          

Finančná časť 
 

          

Záver           
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4. Výpisy z komisií 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti  Bratislava-Petržalka konanej dňa 15.04.2015  

 
Prítomní:  
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H 
Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Jozef Vydra, Bc. Michal Demský, Ing. Eduard Demel 
Ospravedlnení: 
Jana Hrehorová, JUDr. Milan  Vetrák, PhD., Viera Bieliková 
Tajomník: 
Mgr. Jana Jecková  
K bodu č. 3 – Zámer spracovania PHSR 
Zámer spracovania PHSR predstavila vedúca odd. projektového riadenia Mgr. Jecková 
Z diskusie k materiálu  vyšli tieto pripomienky: 

- zanalyzovať plnenie PHSR za rok 2007-2014 
- definovať z akej položky bude uhradená realizácia nového PHSR 
- v zámere presne špecifikovať zastúpenie  poslancov miestneho zastupiteľstva 

Uznesenie k bodu 3:  
KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s ch v á l i ť 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
 Hlasovanie: za – 0, proti – 1,  zdržal sa – 4 
Uznesenie nebolo schválené.  

 
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 20.04. 2015 
 
Prítomní:  Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 
Radosa, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo - počas rokovania sa 
ospravedlnil a odišiel z rokovania  
Neprítomní: Ing. Ján Hrčka – neospr., 
 
K bodu 2/ Zámer spracovania PHSR,  
 
Materiál uviedla Ing. J. Jecková, vedúca Oddelenia projektové riadenia. Informovala  
poslancov o dôvodoch uložených zákonom, pre ktoré je potrebné spracovanie nového PHSR,  
o postupoch spracovania, termínoch  a využití v rámci mestskej časti.  
V rámci diskusie sa pán poslanec Šesták opýtal na sankcie v prípade nedodržania termínu 
a predseda komisie p. Uhlár sa opýtal na výšku finančnej čiastky za spracovanie a na základe 
čoho bola stanovená.   
Po diskusii k uvedeným návrhom prijala komisia nasledovné stanovisko: 
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Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený materiál. 
Hlasovanie: 
Prítomní :  9         Za           :  8      Zdržal sa:  1 

 
Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 20.04.2015 

 
Prítomní poslanci členovia komisie:  M.Jóna - predseda                                            

Ing.A.Hájková                                                             
 Mgr. I.Antošová, Mgr.Ľ.Kačírek, PhD., 

Ing.L.Ovečková                                              
 Ing.J.Vydra, Ing.T.Mikuš, Ing.arch.E.Pätoprstá 
Prítomní neposlanci členovia komisie: Ing.Schlosser, CSc.                    

Ing.arch.B.Sepši                                                
Prítomní hostia: Mgr. J. Jecková, ved. Odd.PR                       

Mgr. Soňa Chanečková-riaditeľka SSS                        
Mgr. Ján Bučan - zástupca starostu                                 
Mgr., Ing. Michal Radosa - zástupca starostu 
Stanislav Fiala-kontrolór MČ 

K bodu: Zámer spracovania PHSR                                           
Uznesenie:                                                                                                                               
Komisia odporúča schváliť zámer spracovania PHSR. 
 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní: 10          
 za: 9                                                                                         
proti: 1                                                                                
zdržal sa: 0                                                                                         
Uznesenie bolo schválené. 

     Martin Jóna                                                    
predseda komisie                                            

Zapísal: Ing.arch.Kordošová                                                                                                         
21.04.2015      

 
Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve  

MČ Bratislava-Petržalka zo dňa  20. 04. 2015 
 
Prítomní: Oľga Adamčiaková,  Mgr. Vladimír Dolinay,  Anna Dyettertová,  
                  Ing. Roman Masár,  JUDr.  Gabriela Janíková 
Neprítomní: Mgr. Daniela Palúchová PhD., MPH,  Ing. Lucia   Štrauchová,  
                      Mgr. Miroslava Makovníková Mosná 
 
K bodu 1 :  Zámer spracovania PHSR 
Stanovisko: 
Komisia sociálna a bytová odporúča schváliť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  

 Bratislava-Petržalka  návrh   „ Zámer spracovania PHSR“. 
 prítomní: 5 

hlasovanie za: 5  proti: 0   zdržali sa: 0        nehlasovali: 0 
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Výpis  
zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Petržalka dňa 21. 04. 2015 
 
K bodu 3  Zámer spracovania PHSR 
Materiál uviedla vedúca OPR J. Jecková. 

Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka schváliť predložený materiál s pripomienkou úpravy časového harmonogramu v 
strategickej časti: najskôr prerokovanie verejnosťou na verejnom prerokovaní a následne 
potom na zasadnutí MZ.  
Prítomní:  Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková Martin Jóna, Miroslava Makovníková 
Mosná,  Alexandra Petrisková, Milan Vetrák, Jarmila Gonzalez Lemus, Maroš Buberník   

Neprítomní: D. Palúchová, 
Hlasovanie:   Prítomných:  8 Za:  8  Proti:  0 Zdržal sa: 0 

Stanovisko bolo schválené  

       Lýdia Ovečková, v. r. 
       za správnosť predsedníčka komisie 

Bratislava 21. 04. 2015  
Zapísala: Kyselová, tajomníčka komisie  
 

 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie športu zo dňa  21.04.2015 

 
K bodu:  Zámer spracovania PHSR   
Prítomní:  M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, V. Chaloupka, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, P. Sovič 
Neprítomní: P. Hochschorner, M. Lažo 
Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť zámer spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Hlasovanie o zámere spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 21.04.2015 

 
Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 22.4.2015 

 
Prítomní členovia komisie:  Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá/predseda                                                                               

PhDr. Ľudmila Farkašovská                                                                                                  
 Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola 
                                                                  Mgr. Daniela Lengyelová, PhD.,Ing. Matej Malaga 
                                                                  Mgr. Kateřina Věntusová 
Neprítomní: Mgr. Ľubica Škorvaneková, Michal Baranovič 
K bodu č. 2  Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
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                     mestskej časti Bratislava - Petržalka 
Uznesenie k bodu č. 2 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v á l i ť 
Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
Hlasovanie:                                                                                                                                 
Prítomní:  - 9                                                                                                                       
za:             - 9                                                                                                                                                         
proti:     - 0                                                                                                                              
zdržal sa: - 0                                                                                                                    
Uznesenie bolo schválené. 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka  

zo dňa 22.4.2015 
 
Prítomní:  Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala, Gallo, Jančovičová, Puliš 
Neprítomní: 0 
K bodu : Zámer spracovania PHSR 
Stanovisko: 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
V Bratislave 22.4.2015                                                        Cmorej Peter v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 

 
 

Výpis zo zápisnica z 3. zasadnutia školskej komisie MZ dňa 23.4.2015 
 
Stanovisko školskej komisie k Zámeru spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
Prítomní:   
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Mgr. J. Kríž,  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  
za:  5              proti:  0                    zdržali sa:  0 
 
Bratislava 23.04.2015              

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
                                      predsedníčka komisie,  

za správnosť 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  
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tajomníčka komisie 


