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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zriadenie územia udržateľného mestského rozvoja Dunajská Streda 

informatívnu správu o kreovaní udržateľného mestského rozvoja 

Dunajská Streda. 

 

B/ s ú h l a s í 

s uzavretím Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej 

územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Dunajská Streda 

medzi mestom Dunajská Streda a obcami/mestami Boheľov, 

Čilizská Radvaň, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, 

Gabčíkovo, Horné Mýto, Jahodná, Jurová, Kľúčovec, Kostolné 

Kračany, Kútniky, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Ňárad, Nový 

Život, Ohrady, Okoč, Padáň, Pataš, Povoda, Sap, Topoľníky, 

Trhová Hradská, Veľké Dvorníky, Veľký Meder. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta, uzavrieť Memorandum o spoluprácu na príprave 

Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja 

Dunajská Streda s obcami podľa bodu B/ tohto uznesenia. 

 

 

September 2021 

2021 september 

 



Dôvodová správa 

 

Príprava partnerskej dohody Slovenskej republiky s Európskou komisiou (EK) o využívaní 

európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2021 - 2027 a s tým súvisiaca 

príprava nového programového obdobia na roky 2021 - 2027 má viaceré špecifická:  

  

- Zmena princípu poskytovania príspevkov (z pôvodného zhora nadol) na zdola nahor,                         

z čoho vyplýva väčšia zodpovednosť územnej samosprávy pri vytváraní Integrovaných 

územných stratégií (IÚS) a zásobníka projektov.  

  

- Inovácia metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí (PHRSR)  

s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja pre 

obdobie po roku 2020. V novom programovom období by mala byť Integrovaná územná 

stratégia  súčasťou PHRSR mesta Dunajská Streda na roky 2021 - 2027.   

  

- Vymedzenie nových strategicko-plánovacích regiónov (ďalej len SPR) - Príloha 1, 

ktoré vychádza z metodiky Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do 

roku 2030, Agendy 2030 a Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Zo 

všetkých spomínaných dokumentov vyplýva potreba vytvárania strategicko-plánovacích 

regiónov za účelom efektívneho financovania cez integrované projekty (často krát 

prechádzajúce cez hranice) v novom programovom období 2021-2027. Cieľom 

definovania SPR v novom programovom období 2021 - 2027 je vypracovanie 

adresnejších stratégií, zohľadňujúcich špecifickosť jednotlivých regiónov, ako aj 

efektívnejšie riadenie, rozhodovanie, plánovanie a financovanie v území, a to cez 

integrované projekty.  

- Územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) sú v rámci PHRSR VÚC chápané 

ako špecifické strategicko-plánovacie regióny. UMR je definované ako územie 

intenzívnych interakcií jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom možnosť a 

efektívnosť využitia rozvojového potenciálu, riešenia problémov a výziev je podmienená 

medzi-komunálnou spoluprácou a implementáciou spoločnej stratégie (napr. v oblasti 

dopravnej obsluhy, zásobovania vodou, odpadového hospodárstva, služieb obyvateľstva, 

školstva, protipovodňovej ochrany, rekreácie a pod.). Definovanie UMR a ich územia je 

výsledkom negociačného procesu kľúčových partnerov.   

  

Mesto Dunajská Streda ako jadrové mesto UMR Dunajská Streda v zmysle Jednotného 

metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v 

programovom období 2021-2027, ktorý bol spracovaný Ministerstvom investícií regionálneho 

rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR deklarovalo záujem vytvoriť územie udržateľného 

mestského rozvoja. Keďže základnou premisou v nasledujúcom Programovom období sú 

integrované územné investície, Mesto Dunajská Streda sa snažilo nájsť takých partnerov v 



rámci tvorby územia udržateľného mestského rozvoja, s ktorými je potenciál pripraviť 

integrované územné investície a tým aj čerpať finančné zdroje z EŠIF.  

  

Mesto Dunajská Streda navrhuje vytvorenie územia UMR Dunajská Streda s týmito 

obcami/mestami: Boheľov, Čilizská Radvaň, Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajský Klátov, 

Gabčíkovo, Horné Mýto, Jahodná, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany, Kútniky, Mad, Malé 

Dvorníky, Medveďov, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč, Padáň, Pataš, Povoda, Sap, 

Topoľníky, Trhová Hradská, Veľké Dvorníky, Veľký Meder. 

 

Za účelom inštitucionalizácie územia UMR Dunajská Streda je potrebné uzatvoriť 

Memorandum  o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja Dunajská Streda s uvedenými obcami/mestami. Vzor memoranda tvorí 

prílohu tejto dôvodovej správy.   

                                                           

              

 

 

Návrh prerokovala Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

na príprave Integrovanej územnej stratégie  udržateľného mestského 

rozvoja „ .........“  

  

_____________________________________________________________________  

  

zúčastnené strany:   

  

Mesto  

...............  sídlo: 

  štatutárny 

orgán:  IČO:  

  

a  

  

Mesto/Obec  ...............  

sídlo:   štatutárny 

orgán:  IČO:  

  

a  

  

Mesto/Obec  ...............  

sídlo:   štatutárny 

orgán:  IČO:  

  

a  

  

Mesto/Obec  ...............  

sídlo:   štatutárny 

orgán:  IČO:  

  

a  

  

Mesto/Obec  ...............  

sídlo:   štatutárny 

orgán:  IČO:  

  

a  

  

Mesto/Obec  ...............  

sídlo:   štatutárny 

orgán:  IČO:  

  

  

 ... 



Vyššie uvedené zúčastnené strany,   

  

• uvedomujúc si zodpovednosť za rozvoj územia udržateľného mestského rozvoja, ktoré 

je definované v článku 3 tohto memoranda, ako aj rozvoj územia samosprávneho kraja,  

• zdôrazňujúc dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu v 

procese prípravy Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja ......  

• a tým aj Integrovanej územnej stratégie Dunajská Stredaského kraja,  

  

  

uzatvárajú toto memorandum o spolupráci:   

  

  

Článok 1  

Definovanie základných pojmov   

  

1. Integrovaná územná stratégia (ďalej aj „IÚS“) je komplexná rozvojová stratégia 

územia integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IÚS sú spracovávané 

ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej aj „PHRSR“) 

samosprávnych krajov v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi v zmysle zákona č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. IÚS sú 

základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného 

územnými nástrojmi EÚ, ako sú integrované územné investície.   

  

2. Integrované územné investície (ďalej aj „IÚI“) sú jedným z kľúčových finančných 

nástrojov implementácie IÚS. Investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viacerých 

fondov, jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého 

programu, sa môžu realizovať ako IÚI. Nástroj IÚI nahrádza systém dopytovo orientovaných 

výziev, avšak nevylučuje ich využitie v špecifických prípadoch.  

  

3. Spoločný program rozvoja obcí označovaný doposiaľ ako Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja viacerých obcí (ďalej aj „PHRSR VO“) je strednodobý 

rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v 

Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v 

programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je 

vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí v 

súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“). Ak nemá obec vypracovaný 

vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva s jednou územne 

susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný program rozvoja 

obcí.  

  

4. Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS 

UMR“) je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných 

problémov jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja. 

Je spoločnou stratégiou územia UMR.   



  

5. Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) je územie 

jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a 

medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne 

využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov.  

  

6. Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a 

mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej 

alebo celoštátnej úrovni.  

  

Článok 2  

Účel memoranda  

  

Hlavným účelom tohto memoranda je najmä:  

1. určiť územie udržateľného mestského rozvoja ...(názov) .... (skrátený názov UMR ....) ako 

integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu ,  

2. spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR „......“  ako súčasti  

Integrovanej územnej stratégie Dunajská Stredaského  kraja s využitím postupov podľa 

Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v 

SR v programovom období 2021 – 2027,   

3. zriadiť Kooperačnú radu UMR „....“ ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu 

partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS UMR „........“ s určením 

základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej spolupráce.  

  

  

Článok 3  

Vymedzenie územia UMR „....“  

  

Zúčastnené strany sa dohodli, že územie udržateľného mestského rozvoja „......“ tvorí územie 

mesta / súmestia „..... „ a týchto navzájom katastrálne susediacich miest a obcí: .....  

   

Článok 4  

Princípy spolupráce UMR  

  

Vyššie uvedené zúčastnené strany podpisom tohto memoranda deklarujú, že v rámci tejto 

spolupráce budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenia udržateľného rozumného 

(smart) rozvoja územia za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov 

sociálno-ekonomických partnerov v území UMR.    

  

  

Článok 5  

Integrovaná územná stratégia UMR   

  

(1) Zúčastnené strany potvrdzujú, že Integrovaná územná stratégia UMR „.....“ bude 

spoločnou stratégiou územia UMR. IÚS UMR bude spracovávaná obdobne ako PHRSR 



VO v súlade s princípom partnerstva za účasti sociálno-ekonomických partnerov v zmysle 

zákona o podpore regionálneho rozvoja a za dodržania nižšie uvedených podmienok.   

  

(2) Z dôvodu naplnenia účelu tohto memoranda sa zúčastnené strany zaväzujú:   

  

a) aktívne podieľať na príprave IÚS UMR „....“ a za tým účelom si poskytovať potrebnú 

súčinnosť,   

b) umožniť zástupcom sociálno-ekonomických partnerov z podnikateľského a 

neziskového sektora aktívne sa podieľať na príprave a implementácii IÚS UMR „.....“ 

v súlade s princípom partnerstva.  

  

(3) Mesto „..........“ sa zaväzuje :   

a) organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy IÚS UMR „....“ a 

vytvárať odborné, personálne, administratívne a finančné predpoklady pre prípravu 

IÚS UMR a pre efektívnu spoluprácu zúčastnených strán UMR „.....“,  

b) iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady UMR „....“ podľa článku 2 ods. 3 a 

administratívne a organizačne podporovať jej činnosť.,   

  

(4) IÚS UMR „..........“ bude schvaľovať Kooperačná rada UMR po predchádzajúcom 

prerokovaní návrhu IÚS UMR so všetkými zúčastnenými stranami tohto memoranda, 

ktoré budú mať právo sa k návrhu IÚS UMR vyjadriť a predložiť svoje návrhy a 

pripomienky. Na schválenie IÚS UMR sa nevyžaduje súhlas obecného, či mestského 

zastupiteľstva každej zúčastnenej strany, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 5 tohto 

článku.    

  

Alternatíva č. 1 :  

  

(5) Zúčastnené strany sa dohodli, že IÚS UMR „.....“ bude spracovaný ako PHRSR VO podľa 

zákona o podpore regionálneho rozvoja. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby IÚS 

UMR  

„.....“ schválilo obecné zastupiteľstvo každej obce, resp. mestské zastupiteľstvo každého 

mesta tvoriaceho územie UMR.      

  

alebo:  .........alternatíva 2  

  

(5) Zúčastnené strany sa dohodli, že IÚS UMR bude spracovaný tak, že bude zahŕňať 

stratégie územného a miestneho rozvoja a operácie zúčastnených strán v takom rozsahu, že 

tieto mestá a obce nemusia spracovávať osobitný PHRSR obce (Program rozvoja obce) podľa 

zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ak sa niektorá zo zúčastnených strán rozhodne IÚS 

UMR akceptovať ako svoje PHRSR (Program rozvoja obce, či mesta), musí takýto postup 

obce, či mesta schváliť obecné zastupiteľstvo príslušnej obce, resp. mestské zastupiteľstvo 

príslušného mesta.      

  

Poznámka: zúčastnené strany sa zhodnú na jednej z dvoch uvedených alternatív v odseku 5  



tohto článku.     

  

  

Článok 6  

Kooperačná rada UMR   

  

(1) Kooperačná rada UMR je koordinačný nástroj funkčného mechanizmu partnerstva, 

komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS UMR.  

  

(2) Zúčastnené strany sa zaväzujú, že v záujme dosiahnutia účelu tohto memoranda vytvoria 

Kooperačnú radu UMR. Zriadenie a činnosť tejto rady sa bude riadiť nižšie uvedenými 

podmienkami a pravidlami.   

  

(3) Kooperačná rada UMR koordinuje prípravu a schvaľuje IÚS UMR a slúži na 

zabezpečenie participatívneho manažmentu integrovaného rozvoja územia UMR.   

  

(4) Kooperačná rada UMR je zložená zo zástupcov:   

a) regionálnej samosprávy (VÚC Dunajská Streda),  

b) miestnej samosprávy (miest a obcí tvoriacich územie UMR),  

c) podnikateľského sektora, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti, d) 

štátnej správy.   

  

(5) Činnosť Kooperačnej rady UMR koordinuje jej predseda. Predsedom Kooperačnej 

rady UMR je primátor mesta „.........“ alebo ním poverená osoba. Predseda Kooperačnej rady 

zastupuje Kooperačnú radu UMR navonok aj dovnútra v zmysle mandátu mu zvereného touto 

radou.   

  

(6) Úlohy spojené s realizáciou činností Kooperačnej rady UMR vykonáva jej sekretariát, 

ktorý zriaďuje a jeho činnosť personálne, organizačne a finančne zabezpečuje mesto uvedené 

v čl. 7 ods. 2 tohto memoranda.    

  

(7) Podrobnosti o zložení a kreovaní, činnosti, pôsobnosti a spôsobe rozhodovania 

Kooperačnej rady UMR a o postavení predsedu tejto rady určí Štatút Kooperačnej rady UMR, 

ktorý schvaľuje Kooperačná rada UMR.     

  

  

Článok 7   

Spoločné ustanovenia  

  

(1) Zúčastnené strany berú na vedomie, že IÚS UMR Dunajská Streda je súčasťou Dunajská 

Stredaského samosprávneho kraja a Dunajská Stredaský samosprávny kraj poskytuje potrebnú 

súčinnosť a metodicky pomáha pri kreovaní a činnosti Kooperačnej rady UMR a pri príprave 

IÚS UMR „......“   

  



(2) Náklady spojené s prípravou IÚS UMR, ako aj so zriadením a  činnosťou Kooperačnej 

rady UMR znáša mesto „.............“, ak sa zúčastnené strany písomne nedohodnú inak v 

tomto memorande alebo neskôr po jeho podpise.   

  

(3) Písomnosti si budú zúčastnené strany doručovať ...................  

  

  

Článok 8  

Záverečné ustanovenia  

  

(1) Zúčastnené strany sa budú pokúšať riešiť spory vyplývajúce z interpretácie alebo 

implementácie tohto memoranda prioritne rokovaním alebo inými prostriedkami na 

urovnanie sporov v súlade s princípom partnerstva a vzájomnej spolupráce a vzájomného 

rešpektovania sa.    

  

(2) Každá zúčastnená strana deklaruje, že pred podpisom tohto memoranda jej obecné, resp.  

mestské  zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s uzavretím tohto memoranda.   

  

(3) Zúčastnené strany sa dohodli, že k tomuto memorandu môžu dodatočne pristúpiť aj ďalšie 

mestá a obce, a to písomným dodatkom odsúhlaseným všetkými zúčastnenými stranami.  

  

(4) Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zúčastnených strán môže 

vypovedať toto memorandum aj bez uvedenia dôvodu. Takéto vypovedanie musí byť 

písomné a musí byť doručené  mestu ...x.y..., inak je neplatné. Vypovedanie je účinné 

dňom jeho doručenia mestu ..x.y...    

  

(5) Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami odsúhlasenými 

všetkými zúčastnenými stranami.  

  

(6) Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania všetkými 

zúčastnenými stranami.  

  

(7) Každá zúčastnená strana obdrží jedno vyhotovenie tohto memoranda.  

  

(8) Zúčastnené strany vyhlasujú, že toto memorandum prijímajú dobrovoľne, na základe 

svojej slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.  

  

   

  

V .........................  dňa .........................   

  

  

  

    



Mesto  .............          

  

  

  

  

   Obec .........   

............................................................       .........................................................  

                 Meno, priezvisko         Meno, priezvisko  

      primátor       

  

  

  

             starosta   

...  


