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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom

a) schvaľuje:
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom“ na obdobie 2014-2020;
v zmysle §8, ods.7 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

b) zriaďuje vo volebnom období 2014 – 2018
Radu rozvoja mesta, ktorá bude riadiacim a monitorovacím orgánom PHSR,
v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Peter Antal
Ing. Mariana Páleníková
Ing. Martin Majerník
Ing. Monika Minárová
PhDr. Michaela Pribilincová PhD.
Ing. Ján Vinarčík
Bc. Martin Baláž
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Balážová
Mgr. Norbert Nagy

c) ukladá
prednostke MsÚ zabezpečiť každoročné spracovanie Monitorovacej správy PHSR
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Dôvodová správa
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 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).
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, ktorého platnosť bola predĺžená uznesením mestského
zastupiteľstva č. 142/2013 zo dňa 12.12.2013 do 30.06.2014 a uznesením 89/2014 zo dňa 25.06. 2014
až do 30.11.2014.
V roku 2013 Mesto Žiar nad Hronom začalo proces vypracovania PHSR na obdobie rokov 2014-2020.
Spracovateľom nového PHSR je občianske združenie KRTKo, ktoré sa podieľalo aj na vypracovaní
PHSR na obdobie 2004-2013. Po zrealizovaní dotazníkového prieskumu, stretnutí s verejnosťou
a zozbieraní potrebných podkladov bol vypracovaný nový PHSR . Dokument PHSR je v zmysle zákona
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení strategickým dokumentom,
ktorý je predmetom posudzovania. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor starostlivosti o životné
prostredie, vykonal zisťovacie konanie a vydal rozhodnutie o tom, že strategický dokument nie je
potrebné ďalej posudzovať (predmetné Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2014/007695-N
zo dňa
19.11.2014 je prílohou tohto materiálu) a teda je možné predložiť ho na schválenie mestskému
zastupiteľstvu v zmysle §8, ods.7 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom na obdobie 2014-2020
je zverejnený na internetovej stránke mesta www.ziar.sk v rubrike Otvorená samospráva – Mestské
zastupiteľstvo – Materiály na MsZ – 11.12.2014 – bod 13.
Pre zabezpečenie realizácie PHSR je navrhované zriadiť Radu rozvoja mesta. Tento orgán navrhuje,
riadi a zlepšuje procesy rozvoja a zároveň bude zabezpečovať aj monitorovanie a hodnotenie PHSR.
Viac o Inštitucionálnom a organizačnom zabezpečení realizácie programu je uvedené na str. 121-123
PHSR.
Do Rady rozvoja mesta sú navrhovaní nasledovní vedúci predstavitelia mesta, vedúci odborov MsÚ
a poslanci, ktorí boli schválení za predsedov Komisií pri MsZ:

Mgr. Peter Antal - primátor
Ing. Mariana Páleníková - prednostka MsÚ
Ing. Martin Majerník - vedúci odboru ekonomiky a financií MsÚ
Mgr. Monika Minárová - vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ
PhDr. Michaela Pribilincová PhD. - riaditeľka MsKC
Ing. Ján Vinarčík - vedúci odboru životného prostredia MsÚ
Bc. Martin Baláž - vedúci kancelárie primátora
Ing. Mária Biesová - predsedníčka Komisie pre financie a ekonomiku a Komisie pre životné
prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu
9) Bc. Soňa Lukyová - predsedníčka Komisie pre sociálne veci a rodinu
10) Mgr. Monika Balážová - predsedníčka Komisie pre školstvo a kultúru
11) Mgr. Norbert Nagy - predseda Komisie pre šport a mládež
1)
2)
3)
4)
5)
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