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1 ZÁVERY 

Výstupom tejto úlohy je vypracovaný dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Senec na roky 2019-2028, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálne platnej legislatívy (zákon 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja), pričom jeho spracovanie vyplynulo z ukončenia programového obdobia, 
na ktoré bol vypracovaný predchádzajúci strategický dokument (PHSR) mesta (koniec roka 2018). 

Dokument bol spracovaný za účasti externých špecialistov v oblasti plánovania a regionálneho rozvoja 
(spracovateľ), po zohľadnení práce v rámci pracovnej skupiny pre spracovanie PHSR zo strany mesta, ako aj po 
zohľadnení príspevkov z verejnosti, pripomienok zo strany jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva 
a záverov vyplývajúcich z procesu SEA. 

V rámci tohto dokumentu je spracovaná analytická časť, ktorá zahŕňa komplexné hodnotenie a analýzu 
východiskovej situácie územia mesta (resp. jednotlivých zložiek sídelného prostredia ako hospodárstvo, 
doprava, finančné ukazovatele, sociálna oblasť vrátane demografie a občianskej vybavenosti a v neposlednom 
rade problematika životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek), popisuje odhad budúceho vývoja, 
obsahuje identifikáciu vnútorného potenciálu územia ako aj rizík spojených s rozvojom mesta Senec, analýzu 
silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (vo forme SWOT analýzy) a identifikovanie základných 
problémov a cieľov rozvoja mesta.  

Na základe výsledkov analytickej časti, bola spracovaná strategická časť. Cieľom strategickej časti je určiť 
dlhodobé smerovanie - výhľad dlhodobého rozvoja mesta a z neho odvodiť hlavné strednodobé rozvojové ciele 
a priority rozvoja. Táto časť pozostáva z definovania cieľov, zdôvodnenia ich výberu a špecifikácie vybraných 
priorít rozvoja. Pričom hlavný cieľ je definovaný ako: 

„Rozvoj kvalitného sídelného prostredia pre obyvateľov mesta Senec“ 

Pod týmto hlavným (dlhodobým) cieľom sa rozumie „vybudovanie kvalitného sídelného prostredia a kvalitnej 
ponuky služieb pre obyvateľov mesta s dôrazom na vytvorenie príjemnej centrálnej časti mesta a rozvoj 
cestovného ruchu“.  

Pre dosiahnutie tohto cieľa je definovaných 5 špecifických cieľov a to nasledovne: 

1. Zvýšiť kvalitu technickej infraštruktúry, zabezpečiť efektívnu správu mesta, rozumné využitie krajiny a 
ochrana existujúcich prírodných hodnôt územia 

2. Zvýšiť ponuku (počet) a dostupnosť zariadení verejnej vybavenosti poskytujúcich kvalitné služby 
3. Zvýšiť podiel udržateľnej formy dopravy v centrálnej časti mesta a humanizácia verejných 

priestranstiev 
4. Zvýšiť počet návštevníkov mesta 
5. Zvýšiť ponuku pracovných príležitostí v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou 
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Pre napĺňanie a realizáciu vyššie uvedených cieľov sú definované nasledovné priority, ktoré nadväzujú na vyššie 
uvedené ciele: 

1 Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie 
2 Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné a dostupné 

služby pre obyvateľov 
3 Vytvorenie príjemnejšieho prostredia v centrálnej časti mesta pre peších aj cyklistov 
4 Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít vo východnej časti územia mesta 
5 Ponuka pracovných príležitostí v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou a rozvoj 

podnikateľských aktivít v západnej časti územia mesta 

 

Podrobnejšie rozpracovanie definovaných priorít je popísané v programovej časti, ktorá poskytuje prehľad o 
konkrétnych opatreniach a aktivitách na zabezpečenie realizácie PHSR. Jednotlivé opatrenia a aktivity sú 
priradené k príslušným prioritám. Spolu bolo definovaných 19 opatrení (pre každú prioritu minimálne jedno, 
pričom najviac, až 7 opatrení je definovaných v rámci priority 1 „Kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre 
život a bývanie“), ktorých cieľom je zabezpečenie realizácie navrhnutých priorít. 

Pre účinnú realizáciu definovaných opatrení a priorít (ako aj napĺňanie cieľov PHSR) je, v rámci realizačnej časti, 
popísaný postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenie realizácie PHSR, definovaný systém 
monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov a stanovený vecný a 
časový harmonogram realizácie PHSR formou akčného plánu PHSR. Akčný plán obsahuje zoznam konkrétnych 
projektov, ďalej ich priradenie k príslušnej priorite a opatreniu, stručný popis, indikatívny rozpočet, 
predpokladané zdroje financovania, harmonogram realizácie, nositeľa projektu ako aj spôsob vyhodnotenia 
jeho realizácie. 

V poslednej, teda finančnej časti dokumentu PHSR, je kalkulovaný indikatívny rozpočet na celé obdobie 
realizácie PHSR, teda na realizáciu plánovaných projektov. Indikatívna výška finančných zdrojov potrebných na 
realizáciu PHSR na roky 2019-2028, teda celé programové obdobie, je približne 33 mil. EUR, z toho vlastné 
zdroje samosprávy predstavujú približne 13 mil. EUR. Rozdiel, vo výške približne 20 mil. EUR, bude musieť byť 
doplnený z ďalších (externých) zdrojov akými sú, resp. budú národné grantové mechanizmy, Európske 
štrukturálne a investičné fondy, Európska investičná banka, finančné mechanizmy štátov mimo EÚ, súkromné 
zdroje a pod. Najviac finančných zdrojov (približne 3/5) je plánovaných pre realizáciu Priority 2, ktorá sa 
zameriava na modernizáciu zariadení verejnej vybavenosti (ako sú napr. školy a školské zariadenia, zariadenia 
sociálnej starostlivosti, zdravotníckej infraštruktúry, priestory mestského úradu ale aj športová a kultúrna 
infraštruktúra). 

Napriek tomu, že finančná situácia samosprávy je veľmi dobra, pričom odhadovaná investičná kapacita 
(potenciálne úvery do výšky zákonného limitu 60% zadlženosti k bežným príjmom), v súčasnosti predstavuje 
takmer 9 mil. EUR. K rýchlejšiemu napredovaniu realizácie odporúčaných priorít a opatrení bude potrebná tiež 
externá podpora vo forme finančnej pomoci zo zdrojov EÚ (najmä prostredníctvom regionálnych, prípadne 
národných operačných programov ako aj programov cezhraničnej spolupráce). 

Predpokladom pre úspešnú realizáciu navrhnutých priorít je spolupráca medzi jednotlivými aktérmi v území 
(mesto, región, OOCR aj súkromný sektor). 


