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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 15.12.2020  

 

K bodu:             Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho  

                                    a sociálneho rozvoja mesta Nemšová na obdobie 2014-2020 

Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 

Schválil:      Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednostka úradu 

Predkladá:  Ing. Rudolf Kúkel, PhD. – prednosta úradu 

Počet výtlačkov:  20 

Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 

   primátor mesta 

   prednosta MsÚ 

   MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  

    Kultúry 

   MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 

- vedúci VPS m. p. o. 

 

Materiál obsahuje: - Dôvodovú správu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                  Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 

 

 

A. Schvaľuje: 

 

1. predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Nemšová na obdobie 2014-2020 a to na obdobie do schválenia nového Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová na roky 2021-2030, najneskôr však do 

31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov definuje 

Program rozvoja obce ako 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. 

 

Existencia Programu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je podmienkou pre získanie 

zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty mesta. 

  

Aktuálne platným rozvojových dokumentom mesta je „Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Nemšová na roky 2014-2020“. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schválilo 

tento strategický dokument na svojom rokovaní dňa 09.12.2015. Platnosť tohto dokumentu 

končí k decembru 2020. 

 

Vypracovanie a schválenie nového PHSR mesta Nemšová je podmienené schválením sústavy 

programových dokumentov k novému programovému obdobiu 2021-2027 na úrovni 

centrálnych orgánov, s ktorými by mal korešpondovať. 

Z dôvodu konania parlamentných volieb, transformácie Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR – v gescii ktorého je teraz celá agenda regionálneho rozvoja a eurofondov, tiež kvôli 

opatreniam prijatým proti šíreniu vírusu COVID 19 – došlo k výraznému zdržaniu prípravy 

nového programového obdobia 2021-2027 . 

V súčasnom období stále prebieha pripomienkovanie novej metodiky tvorby integrovanej 

územnej stratégie (ktorá zahŕňa a definuje aj metodiku tvorby PHSR) zástupcami 

kompetentných sekcií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

Pri podávaní nových Žiadostí o NFP je však nevyhnutnou podmienkou oprávnenosti súlad 

predkladanej žiadosti s platným rozvojovým dokumentom mesta – PHSR. 

 

Pôvodne plánovaný termín uzavretia výziev v Operačných programoch Európskych 

štrukturálnych investičných fondov bol do konca roku 2020. Do konca roku 2020 bolo možné 

podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, do konca roku 2023 

implementácia projektov. 

 

V súvislosti s opatreniami prijatými proti šíreniu vírusu COVID 19 boli tieto pôvodné termíny 

predĺžené a Žiadosti o NFP budú môcť byť v Operačných programoch podávané aj v roku 

2021. 

 

Z uvedených dôvodov navrhujeme predĺženie platnosti aktuálneho Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nemšová na roky 2014-2020 na obdobie do 

schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová na 

roky 2021-2030, najneskôr však do 31.12.2022. 
 

 

Vypracoval: Ing. Andrea Ondrejičková 


