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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: Mesto Banská Bystrica 

2. Identifikačné číslo: 00313271 

3. Adresa sídla: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:  

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 

974 01 Banská Bystrica, tel: 048/4330101, email: primator@banskabystrica.sk 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné údaje kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 

dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie:  

Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov, Mestský úrad, 

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/4330570, email: 

vladimir.brieda@banskabystrica.sk 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov:  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 

2. Charakter: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 

(ďalej aj PHSR) predstavuje strednodobý strategický dokument, spracovaný za účelom všestranného, 

vyváženého, udržateľného rozvoja mesta Banská Bystrica a potrieb obyvateľov mesta. Je zameraný na 

realizáciu významných zmien s dlhodobým dopadom na územie mesta. PHSR bol spracovaný 

podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.. 

3. Hlavné ciele: Hlavným cieľom strategického dokumentu je definovanie vízie, špecifických a tematických 

cieľov, zámerov, priorít a opatrení na ich dosiahnutie, ako aj koordinácia aktivít napĺňajúcich jednotlivé 

opatrenia v meste tak, aby Mesto Banská Bystrica dosiahlo do roku 2023 pozitívnu zmenu vedúcu k  

zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov. Zároveň boli definované 3 prioritné oblasti rozvoja: 

a. Prosperujúce mesto,  

b. Občianske mesto, 

c. Zdravé mesto. 

Každá prioritná oblasť má zadefinovaný svoj globálny cieľ. V PHSR sú na základe analýzy v jednotlivých 

oblastiach identifikované priority a opatrenia.  

4. Obsah (osnova): PHSR pozostáva z hlavného dokumentu a jeho príloh. Dokument popisuje nasledujúce 

oblasti (programy) – 1. Ekonomický rozvoj, 2. Vzdelávanie, 3. Doprava a technická infraštruktúra, 4. 

Moderná samospráva, 5. Kultúra, šport, voľný čas a mládež, 6. Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie, 7. 

Životné prostredie.  

Stratégia je spracovaná podľa Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC odporúčanej 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej aj MDVRR SR).  

Strategický dokument obsahuje: 

a. Úvodná časť – obsah dokumentu, popis kontextu vzniku a chronológiu prípravy PHSR 

b. Analytická časť – analýza vnútorného prostredia a analýza vonkajšieho prostredia, zhodnotenie 

súčasného stavu územia 

c. Strategická časť – vízia územia, strategický cieľ, formuláciu a návrh stratégie 

d. Programová časť – opatrenia a aktivity priradené k jednotlivým cieľom a prioritám, súbor 

ukazovateľov 

e. Realizačná časť – popis jednotlivých úloh, popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia PHSR, spôsob komunikácie a koordinácie, popis komunikačnej stratégie, systém 

monitorovania a hodnotenia, akčný plán na daný rozpočet s výhľadom na 2 roky s vecným 

a časovým harmonogramom realizácie jednotlivých opatrení a aktivít 

f. Finančná časť – indikatívny finančný plán, hodnotiacu tabuľku 
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g. Záver – zhrnutie, informácia o schvaľovaní a zverejnení PHSR 

h. Prílohy – zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do 

spracovania PHSR, zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR, SWOT analýza, stromy 

problémov a stromy cieľov, prehľad projektových zámerov 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu:  

Strategický dokument je spracovaný v jednom variantne, nie sú spracované variantne riešenia. 

Dokument je spracovaný na základe partnerskej spolupráce a jeho verzia je výsledkom vzájomnej 

dohody so sociálno-ekonomickými partnermi a zástupcami verejno-súkromného sektora v meste. 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:  

Spracovanie PHSR sa uskutočnilo v období 2012 – jún 2015 

a. Prípravná etapa a schválenie návrhu postupu pri príprave a tvorbe  Programu hospodárskeho 

a sociálneho  rozvoja  mesta Banská Bystrica ( PHSR) v MsZ - II. polrok 2012 

b. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia – 2013 

c. Prieskum medzi občanmi mesta – 2013 

d. Prieskum podnikateľského prostredia – 2013 

e. Strategické plánovanie, stretnutia 4 odborných pracovných  skupín pre: rozvoj ľudských zdrojov,  

sociálna oblasť , rozvoj ekonomiky, životné prostredie a infraštruktúru – november 2013 – jún 

2014 

f. Plán realizácie – február – júl 2015 

g. Verejné pripomienkovanie – jún 2015 

h. Prerokovanie a pripomienkovanie dokumentu komisiami MsZ v Banskej Bystrici jún – september 

2015 

i. Zapracovanie pripomienok do dokumentu, spracovanie finálnej verzie PHSR – júl – september 

2015 

j. Predloženie návrhu PHSR na rokovanie a schválenie v MsZ v Banskej Bystrici – II. polrok 2015 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 je v súlade 

s platnými strategickými a plánovacími dokumentmi na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, najmä 

s týmito dokumentmi: 

a. Územný plán mesta Banská Bystrica 

b. Program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK 2007 – 2013 

c. Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR 

d. Integrovaným regionálnym operačným programom 2014 - 2020 

e. Relevantnými odvetvovými koncepciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni  

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:  

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy:  

Sociálno-ekonomická analýza mesta Banská Bystrica, popis súčasného stavu, aktuálne platné 

strategické dokumenty, príslušná legislatíva, SWOT analýza 

2. Údaje o výstupoch:  

Výstupom je strednodobá stratégia mesta Banská Bystrica obsahujúca víziu mesta, určenie 

cieľov, priorít, opatrení, akčný a predpokladaný finančný plán na roky 2015 – 2017, zoznam 

merateľných ukazovateľov, návrh monitoringu a hodnotenia PHSR 
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3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:  

Strategický dokument PHSR je implementačný nástroj na čerpanie finančných prostriedkov z vlastných 

zdrojov mesta, súkromných zdrojov, zo štátneho rozpočtu a EŠIF (európske štrukturálne a investičné 

fondy). Dokument má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, preto nie je 

reálne špecifikovať riziká súvisiace s jeho realizáciou. Jednotlivé investičné projektové zámery budú 

podliehať samostatnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy. 

Konkrétne vplyvy na životné prostredie budú závisieť od charakteru jednotlivých aktivít, od miesta ich 

realizácie, od spôsobu ich vykonania a pod. Väčšina navrhovaných priorít, opatrení a aktivít sú 

zamerané na zefektívnenie starostlivosti o územie, zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia 

obyvateľstva mesta Banská Bystrica. Očakávajú sa priame a nepriame pozitívne vplyvy na životné 

prostredie, ktoré sa presne nedajú lokalizovať. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:  

Implementáciou stratégie PHSR sa predpokladá pozitívny vplyv na zlepšovanie zdravotného stavu 

obyvateľstva. 

5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:  

Navrhované projektové zámery budú realizované v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti ochrany 

prírody a krajiny, čím budú rešpektovať jednotlivé stupne ochrany v riešenom a dotknutom území. 

Dokument má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie aktivít, preto nie je reálne 

špecifikovať riziká súvisiace s jeho realizáciou na chránené územia. Jednotlivé investičné projektové 

zámery budú podliehať samostatnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle platnej 

legislatívy. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:  

Implementáciou stratégie PHSR a projektových zámerov sa nepredpokladá vzniku prípadných rizík. 

Samotné investičné projektové zámery pred vlastnou realizáciou budú podliehať posudzovaniu vplyvov 

na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy. Stratégia PHSR bola spracovaná v jednotlivých 

pracovných odborných skupinách a bola nastavená tak, aby prípadné rizika boli čo najviac eliminované. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:  

Strategickým dokumentom PHSR sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne 

hranice.    

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátene združení:  

Pôsobnosť strategického dokumentu je pre územie mesta Banská Bystrica. Zainteresovanou verejnosťou 

sú všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica, fyzické a právnické osoby so záujmami na území mesta 

Banská Bystrica. 

2. Zoznam dotknutých subjektov:  

a. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 

b. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných, odbor školstva, odbor 

výstavby a bytovej politiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, 

nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 

c. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica 

d. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica 

e. Úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici, 975 56 Banská Bystrica 

f. Obce okresu Banská Bystrica 

3. Dotknuté susedné štáty:  

Navrhovaný PHSR nemá charakter strategického dokumentu vyžadujúceho cezhraničné posudzovanie, 

žiadny susedný štát nie je z hľadiska schválenia tohto dokumentu dotknutým štátom.  
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V. Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia:  

Súčasťou strategického dokumentu sú len prehľadné tabuľky a grafy.  

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:  

Východiskom pre spracovanie PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 boli nasledovné 

podklady: 

a. Územný plán mesta Banská Bystrica 

b. Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica, december 2011 

c. Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2010-2015 s výhľadom do r.2020 

d. Koncepcia rozvoja športu mesta Banská Bystrica na roky 2010-2015  

e. Koncepcia kultúry a kultúrneho dedičstva BBSK na roky 2010 – 2015 

f. Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 

g. Koncepcia zdravotníctva BBSK na roky 2010 - 2015 

h. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BBSK na roky 2011 - 2017 

i. Koncepcia CR OOCR Stredné Slovensko, 2013 

j. Návrh koncepcie rozvoja cestovného ruchu BBSK na obdobie 2007-2013 

k. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 

2007-2013 

l. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2013 

m. Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, MŽP SR, 2014 

n. Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 

o. Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2001, 2011 

p. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

q. Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

r. Štatistické údaje ŠÚ SR a ÚPSVaR SR 

s. Návrh Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce/obcí/VÚC, vypracované MDVRR SR 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Banská Bystrica, 22. júna 2015 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia:  

Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov, Mestský úrad 

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia:  

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica potvrdzuje svojim podpisom správnosť údajov, pečiatka 

 

 

 

 
                        Ján Nosko 

      primátor mesta  
       Banská Bystrica 


