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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Vyhodnotenie plnenia PHSR - II. monitorovaciu správu rozvojového 
dokumentu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
vyhodnotenie plnenia PHSR - II. monitorovaciu správu rozvojového 
dokumentu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013 
 
s c h v a ľ u j e 
 
predĺženie platnosti dokumentu „PHSR mesta Nitry na roky 2005 - 
2008 s výhľadom do roku 2013“ na nasledujúce obdobie najneskôr 
však do 31.12.2014 
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Dôvodová správa 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je základným strednodobým 
programovým dokumentom, prostredníctvom ktorého sa implementuje podpora regionálneho 
rozvoja na príslušnej hierarchickej úrovni. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta (ďalej PHSR) Nitra na roky 2005 - 2008 s výhľadom do roku 2013 bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 22.11.2007. PHSR mesta bolo aktualizované v roku 
2010. 

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra je tvorený súborom opatrení, 

ktoré bližšie charakterizujú stanovené zámery, potrebné na riešenie kritických oblastí. 
Jednotlivé kritické oblasti sú zároveň zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) oblastí 
rozvoja. Obsahovo sa PHSR mesta Nitra sústreďuje na tri prioritné oblasti rozvoja:  

 Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra, 
 Sociálny rozvoj a kvalita života, 
 Samospráva. 

Predmetom vyhodnotenia plnenia PHSR - II. monitoringu rozvojového dokumentu za 
obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013 boli 3 kritické oblasti, rozdelené na 19 podoblastí a ich 
254 opatrení v nasledovnej štruktúre: 
 
1. Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra  
1.1 Inovácie, podpora vedy a aplikovaného výskumu  
1.2 Podpora a rozvoj výroby a služieb  
1.3 Podmienky pre investície  
1.4 Podpora a rozvoj cestovného ruchu  
1.5 Informácia a multimediálne informačné technológie  
1.6 Doprava a infraštruktúra  
1.7 Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika  
2. Sociálny rozvoj a kvalita života  
2.1 Bývanie  
2.2 Sociálna starostlivosť  
2.3 Školstvo a podpora mládeže  
2.4 Kultúra  
2.5 Zdravotníctvo  
2.6 Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity 
3. Samospráva  
3.1 Organizácia mestskej správy  
3.2 Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta  
3.3 Environmentálna politika  
3.4 Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj  
3.5 Komunikácia a spolupráca  
3.6 Bezpečnosť v meste  
 
Z celkového počtu 254 opatrení je: 
- zrealizovaných 64 opatrení 
- v realizácii je 159 opatrení 
- realizácia sa nezačala pri 31 opatreniach. 
 
Vyhodnotenie plnenia PHSR je tabuľkovo spracované v dvoch častiach: primárny dokument 
PHSR (prvá časť) a jeho aktualizovaná časť z roku 2010 (druhá časť).    
 



  

Poznámka: Z dôvodu veľkosti a obsažnosti materiálu prekladáme Vyhodnotenie plnenia 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry do roku 2013 - II. monitoring 
rozvojového dokumentu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2013 na CD. 
 
 
Príloha : 1x  CD – Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Nitry do roku 2013 - II. monitoring rozvojového dokumentu za obdobie od 1.1.2010 do 
31.12.2013. 
 
 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 11.3.2014 prerokovala Vyhodnotenie plnenia 
PHSR - II. monitorovaciu správu rozvojového dokumentu za obdobie od 1.1.2010 do 
31.12.2013, odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať na vedomie 
Vyhodnotenie plnenia a schváliť predĺženie platnosti dokumentu „PHSR mesta Nitry na 
roky 2005 - 2008 s výhľadom do roku 2013“ na nasledujúce obdobie najneskôr však do 
31.12.2014.  
  
 


