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12. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 -2027 s výhľadom do roku 2030  

 

 

U Z N E S E N I E  č. 11-IX/OZ/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce  Častá v zmysle §11, ods.4, písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a na základe § 8 ods.5. zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja v platnom znení 

 

 

  s c h v a ľ u j e  

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň pre obdobie 

rokov 2021 -2027, s výhľadom do roku 2030, ktorého súčasťou sú obce Báhoň, Budmerice, Častá, 

Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk, ako svoj strednodobý strategický rozvojový 

dokument. 
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PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., v.r. 

starosta obce Častá 



 

 

 

Dôvodová správa: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na 

obdobie rokov 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 je strednodobý strategický dokument, 

spracovaný ako spoločný dokument pre celé územie Mikroregiónu Červený Kameň, ktorý 

tvoria obce Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová a Vištuk. 

Tento dokument predstavuje rozvojový program pre územie mikroregiónu a tiež jeho jednotlivé 

obce.  

Samosprávy obcí, ktoré sú členmi Mikroregiónu Červený Kameň, budú môcť tento dokument 

využívať tiež pri plánovaní rozvoja svojej obce. Tento prístup bol zvolený najmä z dôvodu, aby 

mohol mikroregión dosahovať synergický efekt z jednotného koordinovaného postupu. 

PHRSR spolu s územnoplánovacou dokumentáciou obce predstavuje najzákladnejší a 

najdôležitejší strategický a plánovací dokument na úrovni samosprávy. Jeho schválením v 

obecnom zastupiteľstve a VZ MČK sa stáva záväzným nástrojom strategického, plánovacieho 

a systémového riadenia rozvoja obce a mikroregiónu. Spracované a schválené PHRSR je 

základnou podmienkou pre získanie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych 

fondov EÚ.  

Predkladaný dokument bol vypracovaný v spolupráci s expertmi na tvorbu strategických 

dokumentov, na základe výberového konania a Zmluvy o dielo. Hlavnými riešiteľmi 

dokumentu boli doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., Ing. Barbora Babjaková, PhD.,  Ing. Iveta 

Kostková. Koordináciu procesu spracovania a prerokovania dokumentu, v zastúpení MČK ako 

obstarávateľa, viedla Ing.arch.Hana Hlubocká. 

Proces spracovania dokumentu bol realizovaný za aktívnej účasti obstarávateľa, starostov obcí 

a verejnosti a bol rozdelený do etáp:  

• prípravnej a analytickej časti, zameranej na zber údajov a ich vyhodnotenie, oslovenie 

a zapojenie verejnosti do riešenia 

• návrh strategickej časti, ktorá rieši celkovú stratégiu územia, definuje hlavné priority 

rozvoja a z nich vyplývajúce  strategické a špecifické ciele. Obsahuje zoznam opatrení 

a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja územia 

• realizačnú časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom 

realizácie. Navrhuje systém monitorovania a hodnotenia implementačného procesu a 

finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktoré by malo byť následne premietnuté do 

programového rozpočtu jednotlivých obcí a rozpočtu združenia Mikroregión Červený 

Kameň. 

PHRSR je komplexným dokumentom pokrývajúcim všetky oblasti rozvoja mikroregiónu 

a jednotlivých  obcí, zahŕňa v sebe aj strategické, špecificky zamerané rozvojové plánovacie 

dokumenty,  ktoré sú extraktom PHRSR v konkrétnych oblastiach. Sú to: 

• Stratégia rozvoja cestovného ruchu Mikroregiónu Červený Kameň 

• Komunitný plán sociálnych služieb Mikroregiónu Červený Kameň 

• Plán odpadového hospodárstva Mikroregiónu Červený Kameň 

Proces spracovania a prerokovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Červený Kameň bol realizovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja  v znení neskorších predpisov a  Metodikou tvorby PHRSR 2020“, verzia 

1.0.3  vydanou Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 



 

 

 

Po ukončení procesu spracovania PHRSR v januári 2022, obstarávateľ PHRSR požiadal, v 

zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov, OÚŽP v Pezinku o začatie zisťovacieho konania. 

Zisťovacie konanie bolo ukončené v novembri 2022, vydaním Rozhodnutia Okresného úradu 

v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu podľa § 56 písm. 

b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výrokom, že navrhovaný strategický 

dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený 

Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ sa nebude posudzovať a je možné ho 

schváliť podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

Vypracovala: Ing.arch. Hana Hlubocká,  

                      koordinátorka MČK Červený Kameň 
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