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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový 

dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi  a prioritami v národnej stratégii, 
zohľadňuje ciele a priority hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného 
celku a je vypracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce. 
Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( ďalej PHSR) 
zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva, jeho aktualizáciu schvaľuje zastupiteľstvo, 
pričom PHSR pozostáva z analytickej, strategickej, programovej, realizačnej  
a finančnej časti. PHSR obce a jeho schválenie je podmienkou na predloženie žiadosti 
obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu  a z doplnkových 
zdrojov.  

 
1. Aktuálny stav  
 
Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Dudince na roky 2004 – 

2013 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15.08.2004, uznesením č. 60/2004. 
Dokument PHSR mesta Dudince, je nástrojom plánovania, riadenia a monitorovania 
realizácie strategických zámerov mesta, pričom v zmysle pokynov spoločnosti EFO 
Consulting, spol.  s r.o. Banská Bystrica, ktorá PHSR pre mesto Dudince spracovala, 
bolo potrebné v ročnej periodicite  dokument vyhodnocovať, aktualizovať a upravovať. 
Vyhodnocovanie strategických  cieľov nebolo periodicky uskutočňované, platnosť 
dokumentu uplynula rokom 2013, pričom vedenie mesta nezrealizovalo  prípravu 
a spracovanie nového Plánu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Dudince na 
roky 2014-2020. Mesto Dudince má záujem v roku 2015 čerpať finančné prostriedky 
z operačných programov Európskej únie, predpokladom tejto skutočnosti je platný 
PHSR Mesta Dudince. Z tohto dôvodu je nevyhnutné predĺžiť platnosť súčasného 
PHSR do konca roku 2015  a súčasne začať koncepčne pripravovať nový PHSR na 
roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 na princípe partnerstva a v súlade 
s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
/obcí/ VÚC publikovaného dňa 04.08.2014 a jeho príloh publikovaných dňa 18.08.2014 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 

2 . Analýza rozvojovej stratégie do roku 2013 
 
Strategickým cieľom PHSR mesta Dudince vyplývajúcej zo SWOT analýzy pre 

roky 2004-2013 bolo: Vytvorenie podmienok pre ekonomický rozvoj a zvyšovanie 
životnej úrovne obyvateľov a všestranného zlepšovania kvality jeho život. 

Mesto Dudince zadefinovalo tri špecifické ciele a sedem aktivít na dosiahnutie 
špecifických cieľov: 

1 . Špecifický cieľ – Dobudovanie lokálnej infraštruktúry, 
 Aktivity 1.1 – výstavba športovej haly, 

1.2 – rekonštrukcia materskej školy a základnej umeleckej školy, 
1.3  - výstavba nových miestnych komunikácií, 
1.4  - výstavba zastávkových prístreškov, 
1.5  - rekonštrukcia kúpeľného parku, 

2. Špecifický cieľ – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  - využitie 
v súčasnosti nepoužívaných areálov pre vybudovanie skladových priestorov 
na podporu podnikateľských aktivít. 
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3. Špecifický cieľ – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 
cestovného ruchu, 

Aktivity 3.1 – rekonštrukcia rozostavanej budovy kultúrneho domu na                   
                                           multifunkčný objekt vodných a kultúrnych aktivít,  
                                           relaxačné centrum, 

3.2  – výstavba cyklotrás. 
 
 
2.1. Zrealizované akcie 
 
 

Počas uplynulých 10 rokov Mesto Dudince realizovalo investičnú výstavbu  
z vlastných zdrojov a úverov, štátneho rozpočtu (štátny fond rozvoja bývania, 
enviromentálny fond),  Občianskeho združenia – Zlatá cesta a fondov Európskej únie. 
Zadefinované špecifické ciele a z nich vyplývajúce aktivity uvedené v dokumente PHSR 
dostatočne nevyužili finančné možnosti mesta, čo vytvorilo priestor pre realizáciu iných 
investičných akcii ktoré sú uvedené v nasledovnom prehľade: 

 
 

ROK 2004 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy 
EU 

ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Športový areál  107 300,07   107 300,07 

Fontána pred nájomnými bytmi – ul. Okružná 18 326,41   18 326,69 

Kanalizácia pri LÚ Achát 9 596,69   9 596,69 

TV štúdio 1 524,50    1 524,50 

Spolu: 136 747,67   136 747,67 

       

ROK 2007 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy 
EU 

ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Výstavba Spojenej školy Dudince 774 919,63  379 710,63 395 209 

Výstavba miniihriska pri škole 27 904,69   27 904,69 

Výstavba chodníka pri MŠ 1 894,85   1 894,85 

Rekonštrukcia Kult. Domu v Merovciach 4 483,21   4 483,21 

Spolu: 809 202,38  379 710,63 429 491,75 

     

 

ROK 2008 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy 
EU 

ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Betónová plocha pri SŠ 4 836,65   4 836,65 

Kanalizácia Dudince – Staré Dudince 258 897,31   258 897,31 

Kanalizácia Merovce – Vinice 33 186,22   33 186,22 

Spolu: 296 920,18   296 920,18 
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ROK 2009 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy EU ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Kanalizácia Dudince – K. Braxatorisa 165 191,63 142 733,85  22 457,78 

Detské ihriská               11 615,00   11 615,00 

Spolu: 176 806,63 142 733,85  34 072,78 

 

ROK 2010 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy EU ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Telocvičňa – SŠ Dudince 439 225,47   VZ:107225,47 
Ú:  332 000 

Nadstavba hasičskej zbrojnice 276 476,37 235 004,91 27 647,64 13 823,82 

Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ 534 574,47 454 388,30 53 457,45 26 728,72 

Spolu: 1 250276,31 689 393,21 81 105,09 479 778,01 

 

ROK 2011 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy EU ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Regenerácia kúpeľného mesta Dudince 624 449,38 530 781,97 62 444,94 31 222,47 

Prístavba Spojenej školy Dudince 561 285,15 477 092,38 56 128,52 28 064,25 

Kanalizácia  - ul. Malý rad  5 735,22   5 735,22 

Oprava strechy  Dom služieb -  č. 121  6 336,00   6 336,00 

Chodník  - amfiteáter 1 920,00   1 920,00 

Rekonštrukcia WC  - amfiteáter 18 000   18 000 

Rekonštrukcia osvetlenia od TK ku Jantáru 18 960, 28    18 960, 28  

Úprava parku pri byt. domoch 125,126 9 719, 27    9 719, 27  

Osvetlenie parku pri byt. domoch 125,126 2 464,88   2 464,88 

Spolu: 1 248 870,18 1 007 874,35 118 573,462 122 422,37 

 

ROK 2012 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy EU ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Rekonštrukcia verejných komunikácií 153 103,84   153 103,84 

Kanalizácia  - ul. Poľná  a Agátová  30 907,20   30 907,20 

Prepojenie komunikácie k hotelu Minerál 2929,43   2929,43 

Verejné osvetlenie ku katolíckemu kostolu 1673,30   1673,30 

Výstavba chodníka pred KD Achát 2733,94   2733,94 

Výstavba autobusovej zastávky 3 600   3 600 

Rekonštrukcia domu smútku v Merovciach 7 198,57    7 198,57  

Výstavba oplotenia a chodníkov na cintoríne v 
Dudinciach 

18 607,63    18 607,63  

Výstavba viacúčelového ihriska 26 470,70 19 225,58 2 883,83 4 361,29 

Oprava Domu služieb  - č. 121  3 027,89   3 027,89 

 
Spolu: 

 
250 252,50 

 
19 225,58 

 
2 883,83 

 
228 143,09 

 

ROK 2013 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy EU ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Obnova verejnohmotnej infraštruktúry CR – 
kúpeľná promenáda 

101 094,76   101 094,76 

Komunikácia ku katolíckemu kostolu  52 009,08   52 009,08 

Nadstavba byt. jednotiek nad zdravot. 
strediskom 

314 991,00  99 220 
ŠFRB 

215 771 
ŠFRB 
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Výstavba parkoviska pri zdravot. stredisku 3 618,22   3 618,22 

Výstavba parkoviska pri ev. kostole 5 987,74   5 987,74 

Výstavba chodníka na cintoríne Dudince 46 922,03 33 570  13 352,03 

Kamerový systém – 4 kamery 6 549,00   4 000 2 549 

Osvetlenie popri kúpeľnej promenáde  4 329,96    4 329,96 

Verejné osvetlenie pri LÚ Diamant  
a Smaragad 

1 683,46   1 683,46 

Chodník pri KD  Smaragd 9 844,04   9 844,04 

Prístupová cesta ku katolíckemu kostolu   2 301,49   2 301,49 

Výstavba chodníka   k LÚ Diamant 12 080,35   12 080,35 

Spolu: 561 411,13 33 570 103 220 424 621,13 

 
 

ROK 2014 
Názov akcie 

Rozpočtový 
náklad v € 

Z toho v € 

Fondy EU ŠR Vlastné 
zdroje/úver 

Výstavba chodníkov, parkovacích plôch  
a dažďovej kanalizácie v kúpeľoch . 

138 699,38   138 699,38 

Spolu: 138 699,38   138 699,38 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že mesto Dudince čerpalo finančné zdroje zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie pri realizácii štyroch investičných akcií: 

- Nadstavba hasičskej zbrojnice – 2010 
- Prestavba a nadstavba MŠ a ZUŠ – 2010 
- Regenerácia kúpeľného mesta Dudince – 2011 
- Prístavba Spojenej školy Dudince – 2011 
Tieto zdroje predstavovali 38 % podiel z celkových preinvestovaných prostriedkov 

v rokoch 2004-2014, ktoré predstavovali sumu 4 692379,73 €. Mesto Dudince 
zrealizovalo päť zo siedmich aktivít zadefinovaných v Programe hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja Mesta Dudince na roky 2004-2013. 
 

 
Akčný plán pre rok 2015 
 

Mesto Dudince má záujem v roku 2015 zabezpečiť rozvoj mesta v 5 rozvojových 
oblastiach z vlastných zdrojov, prostriedkov štátneho rozpočtu  a zo zdrojov Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), predovšetkým z operačného programu  - 
Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Integrovaný regionálny operačný program 
(IROP). Operačné programy predstavujú spôsob zavedenia a využívania fondov v SR 
v súlade s partnerskou dohodou v období od  1. januára 2014 do 31. decembra 2020.  

V súčasnosti riadiaci orgán pripravuje iba základnú metodiku pre poskytovanie 
zdrojov z jednotlivých operačných programov, pričom prvé výzvy budú uskutočnené 
pravdepodobne v septembri roku 2015 v Operačnom programe  - Kvalita životného 
prostredia, z ktorého má Mesto Dudince záujem získať finančné prostriedky pre 
investičný projekt výstavba kompostárne  a zberného dvora. Mesto Dudince možno 
považovať z finančného hľadiska za bonitné, pretože úverové zaťaženie mesta  
k 31.12.2014 predstavovalo čiastku 42 000 €, s mesačnou splátkou 3 960 € s úrokom 
1,7 %, pričom úver za telocvičňu bude splatený k 31.12 2015. Ďalší úver poskytnutý 
Štátnym fondom rozvoja bývania na realizáciu výstavby nájomných bytov ( I. etapa 
splátka-3901,58 €, II. etapa splátka-2230,60 €, byty nad ZS – splátka 694 € mesačne,) 
rozpočet mesta nezaťažuje, pretože úver je financovaný zo samotného nájmu.  
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Rozvojová oblasť č. 1: Tvorba a ochrana životného prostredia 
 
Špecifický cieľ č. 1. A : Udržať kvalitné životné prostredie pre obyvateľov 
a návštevníkov mesta. 
Aktivity: 
1.A.a)  Výstavba kompostárne a zberného dvora (vlastné zdroje, EŠIF - OP KŽP). 
1.A.b)   Pasportizácia a následná rekonštrukcia kanalizácie od ul. Nový rad po 

nový most (vlastné zdroje, enviromentálny fond, SVS BB). 
1.A.c)   Vytvorenie podmienok zabezpečujúcich hygienu verejných priestranstiev 

rozmiestením nádob  na psie exkrementy (vlastné zdroje). 
1.A.d)   Stanoviť po dohode s majiteľom definitívne riešenie pre objekt  - Kultúrny 

dom  - jeho sanácia resp. asanácia (zdroje majteľa). 
 
 
Rozvojová oblasť č. 2 : Technická infraštruktúra a bývanie 
 
Špecifický cieľ č. 2. A : Budovanie novej technickej infraštruktúry a rekonštrukcia       
existujúcej. 
Aktivity: 
2.A.a)  Realizácia dopravného značenia mesta vytvorením jednosmerných ulíc 

s cieľom odľahčiť dopravnú situáciu v centre mesta pred Jednotou COOP 
SD (vlastné zdroje). 

2.A.b) Uskutočniť pasportizáciu parkovacích miest v meste a uskutočniť územno-
technickú prípravu na výstavbu nových záchytných parkovísk (vlastné 
zdroje). 

2.A.c)  Pokračovať v rekonštrukcii chodníkov na bezbariérové v koncepcii 
projektu Obnova VHICR (vlastné zdroje) .  

2.A.d) Vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu nového domu 
služieb s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť objektu (vlastné zdroje, 
EŠIF – OP-KŽP). 

2.A.e) Vypracovať štúdiu na revitalizáciiu centra mesta s návrhom koncepčného 
riešenia v súlade s územno - plánovacou dokumentáciu mesta (vlastné 
zdroje).  

2.A.f) Rekonštrukcia mestských cintorínov v Dudinciach  a Merovciach (vlastné 
zdroje, dotácia Ministerstvo financií SR). 

2.A.g) Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dudince (vlastné zdroje, 
dotácia Ministerstvo hospodárstva SR). 

 
 
Špecifický cieľ č. 2.B : Podpora bývania výstavbou bytov a individuálnou bytovou 

výstavbou. 
Aktivity: 
2.B.a) Majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov na ul. Poľná a Okružná  -  

časť pred Mestským úradom (vlastné zdroje). 
2.B.b) Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu miestnej komunikácie na 

ul. Poľná (vlastné zdroje). 
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2.B.c) Príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie inžinierskych sietí na 
území pre individuálnu bytovú výstavbu za Evanjelickým kostolom, 
(vlastné zdroje). 

2.B.d)  Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu nájomných bytov na ul. 
Okružná ( pri garážach), vlastné zdroje.  

2.B.e)  Vypracovanie štúdie nadstavby nájomných bytov  - budova MÚ (vlastné 
zdroje) . 

 
 
Rozvojová oblasť č. 3: Cestovný ruch  a kúpeľníctvo 
 
Špecifický cieľ č. 3.A : Zlepšiť spoluprácu so zariadeniami cestovného ruchu a 

kúpeľov na úrovni partnerstva. 
Aktivity: 
3.A.a) Aktívne spolupracovať so strategickými partnermi na príprave  Plánu 

hospodárskeho  a sociálneho rozvoja Mesta Dudince na obdobie 2016 - 
2020 s výhľadom do roku 2025 (vlastné zdroje). 

 3.A.b) Prostredníctvom OOCR Dudince uskutočňovať tradičné kultúrne 
a športové podujatia (Otvorenie kúpeľnej sezóny, Country stopa, Dudinská 
– 50 ), vlastné zdroje, štátny rozpočet.  

3.A.c) Zabezpečiť prípravu projektu revitalizácie vnútorného kúpeľného územia 
a mestskej zelene (OOCR, EŠIF – IROP). 

3.A.d) Vybudovať a spropagovať cyklotrasy s požičovňou bicyklov (MAS, 
OOCR).  

3.A.e) Zlepšiť bezpečnosť občanov a kúpeľných hostí posilnením hliadok 
inšpektorov verejného poriadku (vlastné zdroje, ÚPSVaR), 

3.A.f) Sprevádzkovať vybudované doplnkové služby (verejné toalety, infokiosky).  
 
 
Rozvojová oblasť č. 4 . Miestna samospráva,  sociálne služby 
 
Špecifický cieľ č. 4.A:  Zlepšiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta. 
Aktivity: 
 
4.A.a) Modernizácia webovej stránky mesta Dudince (dvojjazyčná mutácia), a jej 

pravidelná aktualizácia (vlastné zdroje). 
4.A.b) Príprava nových programových balíkov káblovej TV (vlastné zdroje). 
4.A.c) Zmena programovej štruktúry a designu KTV ( nový dizajn, živé vstupy, 

videofilmy z kultúrnych a športových podujatí, prenos zo zastupiteľstva), 
vlastné zdroje.  

4.A.d) Inštalácia informačnej LED tabule pri vstupe na kúpeľnú kolonádu (vlastné 
zdroje, OOCR, MK SR). 
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Špecifický cieľ č. 4.B: Vytvoriť lepšie podmienky pre život sociálne odkázaným 
občanom  a seniorom. 

Aktivity: 
 
4.B.a) Zrealizovať prieskum chýbajúcich služieb pre seniorov (donáška obedov, 

záujem o denný stacionár, ošetrovateľské služby), vlastné zdroje. 
4.B.b) Prostredníctvom VZN zadefinovať cieľovú skupinu a určiť kritériá pre  

žiadateľov o sociálne služby hradené z rozpočtu mesta (vlastné zdroje). 
4.B.c) Vytvárať podmienky na integráciu dlhodobo nezamestnaných do 

pracovnej činnosti v spolupráci s ÚPSVaR Zvolen, pracovisko Krupina 
(vlastné zdroje).  

4.B.d)  Podporovať športové  a kultúrne aktivity Jednoty dôchodcov (vlastné 
zdroje).  

 
Rozvojová oblasť č. 5. Školstvo  a šport 
 
Špecifický cieľ č. 5.A.: Skvalitniť podmienky na vzdelávanie v predškolských  

a školských zariadeniach. 
Aktivity: 
5.A.a) Spracovať audit chýbajúceho materiálno-technického vybavenia školských  

a predškolských zariadení (vlastné zdroje, EŠIF, štátny rozpočet, granty). 
5.A.b) Vyhotoviť plán vzdelávania pedagogických  a nepedagogických 

zamestnancov v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní (EŠIF - OP 
Ľudské zdroje, vlastné zdroje). 

5.A.c) Podporovať činnosť športových klubov v meste Dudince, spolupracovať pri 
vyhľadávaní športových talentov (vlastné zdroje). 

 
 
Špecifická cieľ č. 5.B.: Zabezpečiť športové aktivity všetkým vekovým 

kategóriám. 
Aktivity: 
5.B.a) Podporovať činnosť športových klubov a prezentovať ich výsledky na 

webových stránkach mesta. (vlastné zdroje, MŠ SR). 
5.B.b) Podporovať rozvoj športových aktivít školákov v spolupráci s CVČ – 

Domček Krupina (vlastné zdroje).  
 
Záver:  
 

Jednotlivé aktivity sú základným východiskom k dosiahnutiu zadefinovaných 
špecifických cieľov. Ich realizácia bude zabezpečovaná Mestom Dudince priebežne 
počas roka 2015. Niektoré aktivity budú kontinuálne pokračovať aj v roku 2016, 
predovšetkým investičného charakteru, ktorých rozpočet je podmienený zdrojmi 
Európskych štrukturálnych investičných fondov. Prioritou Mesta Dudince v roku 2015 
bude: 

1. Aktualizovať projekt výstavby kompostárne a zberného dvora. 
2. Využiť pilotné výzvy Operačného programu  - Kvalita životného prostredia 

v septembri 2015.  
3. Využiť dostupné granty, fondy a dotácie z jednotlivých ministerstiev a nadácii 

strategických podnikov k financovaniu investičných aktivít s nižším rozpočtom.  
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4. Priebežne pripravovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu domu služieb  
a výstavbu nájomných bytov.  

5. Pokračovať v rekonštrukcii chodníkov a miestnych komunikácií.  
6. Vypracovať novú dokumentáciu PHSR pre obdobie 2016-2020 s výhľadom do 

roku 2025 v spolupráci so strategickými partnermi. 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Danica Rajčanová 
projektový manažér 
rajcanova@dudince-mesto.sk 
Podklady: Bc. Jarmila Fidlušová 
ekonóm mesta 

 
 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom v Dudinciach 
Uznesením č. 28/2015 
Dňa 31.03.2015 
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