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1.           

Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

a) schvaľuje 

predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie na roky 2014 – 2020 do 

31.12.2021, t. j. do vypracovania nového PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2021-2030 

a zároveň  

b) žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača o vypracovanie nového PHSR na roky 2021 – 2030 a jeho 

predloženie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 

 

 

 

 

2.       

      

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

Odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

 

a) schváliť 

predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie na roky 2014 – 2020 do 

31.12.2021, t. j. do vypracovania nového PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2021-2030 

a zároveň  

b) žiadať 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača o vypracovanie nového PHSR na roky 2021 – 2030 a jeho 

predloženie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača. 
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2. Dôvodová správa 
 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) obce má charakter 

strategického, resp. strednodobého dokumentu (5-7 rokov), ktorý má byť nositeľom rozvojovej 

politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Ide o dokument, ktorý 

má charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny 

východiskových podmienok. Zároveň sa musí brať ohľad na zachovanie všetkých dôležitých 

noriem, ktoré vychádzajú z polohy obce vo svojom území.  

 

Cieľom PHSR obce je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje 

ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, 

VÚC, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany 

životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Je to program cielených opatrení navrhnutý pre 

oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného 

hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. 

 

Poslaním PHSR je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce v hlavných oblastiach jej života pre 

najbližšie a strednodobé obdobie so zakladaním rozvojových prvkov a východísk pre dlhodobý 

a dlhodobo udržateľný rozvoj tohto sídelného a územného útvaru.  

 

Hlavnou intenciou programu obce je zvrátenie nepriaznivých tendencii a rozvoj tých 

ukazovateľov a oblastí, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska vytvoriť podmienky pre dlhodobo 

udržateľný rozvoj celého územia a jeho zatraktívnenie. 

 

Cieľom vypracovaného (pripravovaného) dokumentu PHSR obce je prispieť k vyváženému 

rozvoju obce. Spracovanie PHSR by malo byť motivované predovšetkým potrebou koncepčného, 

cieľavedomého a transparentného rozvoja mesta. Aktuálne platným rozvojovým dokumentom 

mesta je „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2014 

- 2020“.  

 

Viaceré vízie (úlohy a ciele) PHSR na roky 2014 – 2020 zostali z dôvodu pandémie COVID-19 

nenaplnené, resp. sa ich nepodarilo naplniť, a keďže sú stále aktuálne na ich realizáciu, obec 

(mestská časť Bratislava-Rača) má stále záujem ich dotiahnuť do úspešného konca. 

 

Prebieha tvorba nového PHSR na roky 2021 - 2030, ktorý by mal byť predmetom schvaľovania 

miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rača v roku 2021. 

 

V zmysle § 8 ods. 6 v spojení s § 4 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja (ďalej len „zákon č. 539/2008 Z. z.“) je existencia PHSR podmienkou pre získanie zdrojov 

zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta.  

 

Vzhľadom na účel kontinuálneho zabezpečenia podmienky disponovania strategickým 

rozvojovým dokumentom (PHSR) v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z., je potrebné predĺženie 

platnosti aktuálne platného strategického dokumentu PHSR na roky 2014 - 2020 do času 

schválenia nového dokumentu.   

 

Vypracovanie strategického dokumentu PHSR na roky 2021 - 2030, resp. Plán Bratislava 2030 

je ďalej koordinované s procesom tvorby implementačného rámca EŠIF na území VÚC BSK 

prostredníctvom tzv. Integrovanej územnej stratégie. PHSR (aj vrátane PHSR hlavného mesta SR 

Bratislavy na roky 2021-2030) bude predstavovať integrálnu súčasť pre časť udržateľného 

mestského rozvoja (UMR) avšak jeho príprava a štruktúra musí byť zosúladená so štruktúrou PHSR 
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VÚC BSK, ktoré je paralelne v procese prípravy. Proces tvorby Integrovanej územnej stratégie 

bude ukončená v marci 2021.  

 

Vo vzťahu k uvedenému PHSR obce (mestskej časti Bratislava-Rača), proces prípravy PHSR 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2030 je ďalej koordinovaný s interným procesom 

tvorby projektového zásobníka, tzv. centrálnej databázy projektov, ktorá bude predstavovať 

programovú časť strategického dokumentu. Proces finalizácie projektového zásobníka je plánovaný 

na december 2020.   

 

Vzhľadom na prepojenie strategického plánovania a procesov programovania kohéznej politiky 

EÚ na roky 2021 - 2027 nie je možné a účelné ukončiť prípravy PHSR na roky 2021 - 2030 do 

decembra roku 2020.   

 

Preto s ohľadom na vyššie uvedené a potrebu zrealizovať započaté dielo navrhujeme predĺženie 

platnosti aktuálne platného PHSR do 31.12.2021, t. j. do času vypracovania nového PHSR mestskej 

časti Bratislava-Rača na roky 2021-2030. 

 


