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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom

schvaľuje:
predĺženie platnosti rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Žiar nad Hronom pre programovacie obdobie 2004-2013“ do 30.06.2014
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Dôvodová správa

Mesto Žiar nad Hronom má vypracovaný a schválený strednodobý rozvojový dokument podpory
regionálneho rozvoja „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom“ (ďalej
PHSR) pre programovacie obdobie 2004-2013.
Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý v §8 definuje obsah tohto programu. Význam
dokumentu spočíva v tom, že podľa programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja sa
vykonáva podpora regionálneho rozvoja. Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce je tiež jednou z podmienok na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného
príspevku zo štátneho rozpočtu (v zmysle §8, ods.8 citovaného zákona).
V súčasnom období Mesto Žiar nad Hronom pripravuje nový PHSR na obdobie rokov 2014-2020.
Spracovateľom nového PHSR bude občianske združenie KRTKo, ktoré sa podieľalo aj na vypracovaní
PHSR na obdobie 2004-2013. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy pristúpi spracovateľ v úzkej
súčinnosti s Mestom Žiar nad Hronom k vypracovaniu analyticko-strategickej a programovej časti
nového PHSR.
Aby mohlo Mesto Žiar nad Hronom v prípade podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku
zo štátneho rozpočtu alebo v iných relevantných prípadoch deklarovať, že má vypracovaný
a schválený PHSR (napr. v súvislosti so žiadosťou o získanie dotácie na rozvoj bývania v zmysle §10,
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení) ,
je navrhované predĺžiť platnosť súčasného PHSR, ktorého programovacie obdobie končí v roku 2013,
až do 30.06.2014.
Ciele a opatrenia, definované v súčasnom PHSR, sa primerane dajú použiť aj v najbližšom
nasledujúcom období. Po vypracovaní a schválení nového PHSR bude platným dokumentom nový
PHSR na obdobie 2014-2020, v ktorom bude vytýčená aktuálna stratégia rozvoja mesta a stanovené
zodpovedajúce opatrenia a aktivity na zabezpečenie realizácie PHSR.
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