
Dôvodová správa 
 
      Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015-2020 (ďalej len 
PHSR) spolu s územným plánom mesta Sereď je základným a kľúčovým dokumentom pre 
riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, 
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o 
budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva na 
obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je výsledkom 
strategického plánovania. 
      Roky 2014 až 2020 sú novým programovacím obdobím pre možnosti čerpania finančných 
dotácií z fondov Európskej únie. V súvislosti s prípravou na toto obdobie a v snahe čo 
najúčelnejšie využiť možnosti získať dotácie z týchto európskych, štátnych či iných zdrojov 
pripravujeme podklady pre vypracovanie PHSR. 
      PHSR bude obsahovať posúdenie súčasného stavu rozvoja obce a plán investičných 
zámerov a celkového rozvoja na ďalšie obdobie. Najprv sa zostaví zo všetkých prijatých 
námetov prvotný NÁVRH, ktorý bude možné zo strany občanov a organizácií 
pripomienkovať, meniť a dopĺňať do výslednej podoby, ktorú schváli MsZ. 
 
POSTUP tvorby PHSR:  

1. Vedenie samosprávy iniciuje spracovanie PHSR a zostavenie riadiaceho tímu.  
2. Riadiaci tím spracuje zámer spracovania PHSR, t. j. spôsob spracovania - kto, ako a 

kedy spracuje dokument a najmä OSNOVU PHSR.  
3. Po prerokovaní v komisiách zastupiteľstvo schváli zámer spracovania PHSR.  
4. Samospráva uskutoční v prípade potreby verejnú súťaž na výber spracovateľa PHSR.  
5. Samospráva informuje verejnosť o začiatku procesu spracovania PHSR (úradná 

tabuľa, webová stránka, miestne médiá...). Počas celej doby spracovania bude PHSR 
dostupný na webových stránkach samosprávy.  

6. Komisie budú opätovne sa zaoberať podnetmi od občanov a organizácií Mesta. 
7. Samospráva získa partnerstvo subjektov na spracovanie PHSR  
8. Samospráva pripraví podklady a zabezpečí spracovanie ex-post hodnotenia  
 
 

      Novelu zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 
predpisov zatiaľ schválila iba vláda, na rokovanie parlamentu pôjde až na jeseň. Do účinnosti 
by mala vstúpiť od 01. 01. 2015. 


