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NÁVRH UZNESENIA
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

schvaľuje

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves.

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, ale skutočným strategickým rozvojovým
dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území. Má byť
nositeľom rozvojovej politiky samosprávy, predstáv jej vedenia a samotných obyvateľov
o smerovaní rozvoja mestskej časti. Spracovaním PHSR dáva samospráva najavo záujem
o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu
PHSR získava samospráva nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na princípe
partnerstva a so zapojením všetkých relevantných aktérov; zamestnancov miestneho úradu,
externých odborníkov a za účasti širokej verejnosti. Jasné stanovenie rozvojových priorít
umožní samospráve realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii. Zároveň však
musí ísť o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej
reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok.
Mestská časť Bratislava- Karlova Ves má spracovaný PHSR z roku 2007, ktorý bol platný na
roky 2008-2013. 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. 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).
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves na roky 2016 - 2023" bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Verejný podľa aktuálnej
Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC a jeho príloh, verzia 2.0, publikovanej vo
februári 2015 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej súčasťou
sú povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k PHSR. Uvedený materiál je
k dispozícii na webovom sídle: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=163665.

Zámer spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Názov
dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti
Bratislava- Karlova Ves 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.
Vedenie mestskej časti na porade starostky dňa 25.01.2016 zriadilo
riadiaci tím v zložení:

Riadenie
procesu
spracovania

Gestor:
J. Hrčka prednosta miestneho úradu
Koordinátorka:
Lenka Nemcová, kancelária prednostu
Členovia:
Jaromír Šíbl, tajomník rady
Peter Vaškovič, vedúci odd. územného rozvoja
Michal Drotován, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
Jana Mózešová, vedúca odd. sociálnych vecí
Adriana Majka, vedúca odd. kultúry
Branislav Heldes, referát pre komunikáciu a styk s verejnosťou
Ďalej budú zostavené pracovné skupiny v súlade s aktuálnymi
strategickými oblasťami (hospodárska, sociálna, environmentálna, 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 webovej stránky, 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- september 2016.
Záverečné znenie dokumentu predpokladáme schváliť na rokovaní
miestneho zastupiteľstva v septembri 2016.
Úvodná časť
január - február 2016
- Vymenovanie riadiaceho tímu, príprava zámeru spracovania PHSR a
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, výber
spracovateľa PHSR a zoznam pracovných skupín.
Analytická časť
marec - apríl 2016
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
apríl - máj 2016
zahŕňa najmä:
- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách,
- prerokovanie strategickej časti zastupiteľstvo na zasadnutí
a verejnosťou na verejnom prerokovaní.
Výstupom strategickej časti bude návrh stratégie rozvoja mestskej časti.
Programová a realizačná časť
máj – jún 2016
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,
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
júl 2015 - august 2016
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
september 2016
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.
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