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Návrh  
 
Návrh na predĺženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 

Zlaté Moravce  do konca roka 2014 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Miroslav Košút 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie – dňa 3. februára 2014– odporučené 
Mestská rada – 11.02.2014 - odporučené 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. /2014 
z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  

konaného dňa   20.02.2014 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Návrh na predĺženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Zlaté Moravce  do konca roka 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 32. zasadnutí MZ konaného dňa 
20.02.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh  na predĺženie platnosti Aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013“ až do konca roka 2014  
s ch v a ľ u j e  

a) predĺženie platnosti Aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mesta Zlaté Moravce na roky 2011-2013“ až do konca roka 2014 

b) úpravu textu Aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté 
Moravce na roky 2011-2013“ tak, že údaj „2011-2013“ sa v celom texte nahrádza 
údajom „2011-2014“. 

 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 20. 02. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Návrh na predĺženie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 

Zlaté Moravce  na rok 2014 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí konanom dňa 26. 

augusta 2004 prerokovalo a schválilo Program sociálneho a ekonomického rozvoja mesta 

Zlaté Moravce do roku 2013. Následne na svojom zasadnutí konanom dňa 22. septembra 

2011 prerokovalo a schválilo aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mesta Zlaté Moravce na roky 2011 – 2013. 

 Predmetný návrh je predkladaný mestskému zastupiteľstvu na schválenie z dôvodu, 

že podľa ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

„Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, 8) je 

podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo 

štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods.2.“ 

 Pre programové obdobie 2014 – 2020 je potrebné vypracovať a schváliť mestským 

zastupiteľstvom nový strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mesta Zlaté Moravce  2014 -2020. Materiál na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva je 

predložený na základe odporúčania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  

SR, oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja. V ňom vyššie uvedené 

ministerstvo odporúča nezačínať s tvorbou strategických dokumentov na miestnej 

a regionálnej úrovni z dôvodu prípravy novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja, Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR a Partnerskej dohody na 

roky 2014 – 2020 a zároveň odporúča predĺžiť a schváliť platnosť súčasného PHSR 

mestským zastupiteľstvom v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja, a to na čas potrebný pre schválenie strategických dokumentov 

Európskou komisiou. 

  

 

 
 
 


