
USMERNENIE 

postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich posudzovania 
procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. 

Vypracované pre potreby obcí a miest a pre orgány štátnej správy starostlivosti o životné 
prostredie na ich vzájomnú komunikáciu. 

ÚVOD 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len ako „PHSR"), spolu s 
územným plánom obce a jej katastra, bol základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie 
samosprávy, ktorý vychádzal z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, 
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území obce/obcí, formuloval 
predstavu o budúcnosti obce a územia spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. 
PHSR sa spracovával spravidla na 1 O rokov s dlhodobejším výhľadom na 15 - 20 rokov. 
V súčasnosti poslednou novelou zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
z 18. 7 .2014 sa zmenili základné dokumenty a tým PHSR mení na program rozvoja obce 
(ďalej len „PRO"). Aktuálne sa PRO spracováva najmä z dôvodu zapájania sa obcí do 
Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len ako „IROP") a ďalších 
operačných programov a grantových schém spracovávaním nových PRO alebo pôvodné 
schválené PHSR sa aktualizujú. PRO koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť 
rozvoja obce a jej priľahlého katastra spolu s činnosťami, investičnými projektmi so 
zdrojovým krytím na jeho zabezpečenie. Vytvára koncept a dokument, ktorého naplnenie 
bude zárukou, že PRO nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych 
zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým 
rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spracovalo v roku 2014 návrh 
Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcíNÚC podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mala nahradiť Metodická 
príručka pre vypracovanie PHSR obce, ktorú vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR v marci 2004. V tom čase, keď sa spracovávali pôvodné PHSR (2004-2005), 
v súvislosti s environmentálnym posudzovaním platil zákon č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. Tento predpis nezavádzal povinné a vymedzené strategické 
environmentálne hodnotenie tak, ako je platné a požadované dnes, a aj z tohto dôvodu neboli 
v tej dobe dokumenty PHSR posudzované s ohľadom na ich prípadný dopad na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. Pôvodný zákon bol 14. 12. 2005 nahradený novým 
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon EIA/SEA"), účinným od 1. 2. 2006, v ktorom sa už 
upravil proces strategického environmentálneho hodnotenia (ďalej len ako „SEA"), 
s poslednou novelou účinnou od 1. 1. 2015. 

V súčasnej dobe obce začali spracovávať nové PRO, resp. po väčšine prepracovávať svoje 
PHSR pre obce a ich priľahlý kataster. Len veľmi nízke% PRO sa spracováva spoločne pre 2 
a viac obcí (nie na úrovni VÚC). Podľa súčasných informácií väčšina obcí pristúpila pri 
spracovaní PRO cez aktualizáciu, opravu, úpravu alebo zmeny v pôvodných PHSR 
schválených v zastupiteľských orgánoch obcí. Pôvodné PHSR schválené v zastupiteľstvách 
























