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NÁVRH

NA

UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje:
strednodobý rozvojový dokument Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na
programovacie obdobie 2021 − 2027, v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Dôvodová správa

Vypracovanie
programu rozvoja obce vyplýva zo zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii
a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého
sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Schválenie programu rozvoja obce je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie (§ 8 ods. 6 citovaného zákona).
Mesto Žiar nad Hronom malo vypracovaný a schválený strednodobý rozvojový dokument
podpory regionálneho rozvoja „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom“ na
programovacie obdobie 2014 – 2020. V roku 2020 mesto Žiar nad Hronom začalo proces vypracovania
programu rozvoja na ďalšie obdobie, na roky
2021 – 2027. Spracovateľom dokumentu je
IDIK A-gentura, s. r. o., Stupy 11, 974 05 Banská Bystrica, prostredníctvom odborných konzultantov
Ing. arch. Ivety Kavčákovej a Ing. Márie Ursínyovej.
Dokument bol vypracovaný po zrealizovaní dotazníkového prieskumu, stretnutí so zodpovednými
zamestnancami Mestského úradu v Žiari nad Hronom, poslancami MsZ a zozbieraní potrebných
podkladov. Zrealizovanie pracovných stretnutí s obyvateľmi pri tvorbe dokumentu skomplikovala situácia,
súvisiaca s ochorením COVID 19, preto väčšia časť podkladov a názorov bol zisťovaná prostredníctvom
elektronickej alebo písomnej komunikácie.
Nakoľko program rozvoja obce 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 následne dňa
8. 6. 2021 vydal rozhodnutie o tom, že strategický dokument nie je potrebné ďalej posudzovať
(Rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2021/004393-020 je prílohou tohto materiálu).
Dokument Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021– 2027 je
zverejnený na internetovej stránke mesta www.ziar.sk v rubrike Otvorená samospráva – Mestské
zastupiteľstvo – Materiály na MsZ – 24. 6. 2021 – bod 11.

