


Dôvodová správa  
 

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) mesta predstavuje 
podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový 
dokument regionálneho rozvoja mesta. Ide o dokument, ktorý má mať charakter 
otvorenej, flexibilnej koncepcie schopnej reagovať na aktuálne zmeny  
východiskových podmienok. Úlohou mesta  je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať 
a zabezpečovať jeho plnenie. 
 
Obsahom PHSR mesta Prievidza na obdobie 2007-2013 je analýza súčasného 
stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či 
nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy, SWOT analýza 
slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja 
mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich 
implementácie na základe navrhnutých opatrení. 
Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s  cieľmi 
Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 
2013,PHSR samosprávneho kraja, princípmi efektívnej, zodpovednej 
a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému 
rozvoju mesta. 

V súvislosti s plánovanou prípravou nového PHSR na programové obdobie 2014- 
2020 nás Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR informovalo, aby 
sme tvorbu strategických dokumentov na miestnej úrovni pozastavili prípadne s ňou 
ani nezačínali a to z dôvodu prípravy novely zákona č. 539/2008 z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, Národnej stratégie regionálneho rozvoja a Partnerskej dohody 
SR na roky 2014 – 2020.  Odhad prijatia programových dokumentov 2014 – 2020 je 
I. polrok 2014. S týmto krokom úzko súvisí aj samotná tvorba strategických 
a programových dokumentov na miestnej úrovni. 

Z toho dôvodu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR obciam 
a mestám odporúča, aby platnosť súčasného PHSR mesto predĺžilo a schválilo 
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. 

Návrh na uznesenie  

Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

posúdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 
– 2013) pre rok 2014,     

II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 
2013) pre rok 2014. 



Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

posúdenie aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 
– 2013) pre rok 2014, 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prievidza (2007 – 
2013) pre rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


