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Návrh na uznesenie:  

 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
 
p r e r o k o v a l o 
 
Monitorovaciu správu o vyhodnotení plnenia  Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja  
mesta Nitry do roku 2013 za sledované obdobie od 23.11.2007 do  31.12.2009           
 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Monitorovaciu správu o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho  rozvoja  
mesta Nitry do roku 2013 za sledované obdobie od 23.11.2007 do  31.12.2009           
 
          
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monitorovacia správa 
 
 o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra do roku 
2013 za sledované obdobie  od 23.11.2007 do 31.12.2009 
 
 
 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej PHSR) Nitra za roky 2005-
2007 s výhľadom do roku 2013 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa  22.11. 
2007. Je to strednodobý  rozvojový dokument, ktorý na základe zhodnotenia stavu do roku 
2007 definuje ďalšie rozvojové priority, ktoré umožňujú realizovať všestranný rozvoj mesta. 
Je  spracovaný v súlade s platnou legislatívou súvisiacou s regionálnym rozvojom.  
 V zmysle zákona NR SR č. 538/2008 Z.z. o regionálnom rozvoji je potrebné 
predmetný dokument priebežne aktualizovať. Zákon presne nedefinuje ako často aktualizovať 
PHSR, ale v § 8 ods. 6 je uvedené, že aktualizácia PHSR sa vypracúva podľa potreby. 
Aktualizácii dokumentu predchádza zhodnotenie stavu realizácie jednotlivých zámerov podľa 
opatrení . Obdobie zhodnotenia plnenia PHSR zahŕňa 2 roky.  
 Príchodom celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy sa  podstatne zmenili 
východiskové podmienky pre realizáciu schválených  zámerov PHSR, z čoho vyplýva, že nie 
všetky zámery sú, resp. budú môcť byť zrealizované podľa časového harmonogramu. 
Aktuálnosť PHSR si taktiež vyžadujú podmienky postupne zverejňovaných  výziev 
z operačných programov Národného strategického referenčného rámca a to vo  forme  
povinnej prílohy o schválení PHSR. Preto pri monitoringu bolo potrebné ich prehodnotiť, 
prípadne  odporúčať náhradu za tie, ktoré nezohľadňujú realitu uskutočnenia daného zámeru 
a navrhnúť nové .  
 
 Štruktúra rozvojového dokumentu PHSR, ktorý bol monitorovaný. 
 
Dokument má 3 kritické oblasti s 19  podoblasťami  a 274 opatreniami :  
 
1. Hospodársky rozvoj a technická infraštruktúra  ( celkom 49 opatrení ) 
    1.1 Inovácie, podpora vedy a aplikovaného výskumu – 2 opatrenia 
    1.2 Podpora a rozvoj výroby a služieb – 5 opatrení 
    1.3 Podmienky pre investície – 2 opatrenia 
    1.4 Podpora a rozvoj cestovného ruchu – 8 opatrení 
    1.5 Informácia a multimediálne informačné technológie – 5 opatrení 
    1.6 Doprava a infraštruktúra – 16 opatrení  
    1.7 Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika – 11 opatrení 
 
2. Sociálny rozvoj a kvalita života ( celkom 81 opatrení ) 
    2.1 Bývanie – 9 opatrení  
    2.2 Sociálna starostlivosť – 21 opatrení 
    2.3 Školstvo a podpora mládeže – 9 opatrení  
    2.4 Kultúra  - 26 opatrení 
    2.5 Zdravotníctvo  - 4 opatrenia 
    2.6 Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity 
 
3. Samospráva ( celkom 144 opatrení ) 
    3.1 Organizácia mestskej správy – 7 opatrení 
    3.2 Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta – 7 opatrení 



    3.3 Environmentálna politika – 103 opatrení 
    3.4 Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj – 11 opatrení 
    3.5 Komunikácia a spolupráca – 10 opatrení 
    3.6 Bezpečnosť v meste  - 6 opatrení 
 
Následne po zmonitorovaní súčasného stavu bude vypracovaná aktualizácia PHSR 
s odporúčaniami z monitoringu, s doplnením nových opatrení, a následne budú predložené do 
jednotlivých odborných  komisií pri MZ v Nitre. Monitorovacím tímom pre implementáciu 
PHSR je Mestské zastupiteľstvo v Nitre.  
 
 
Poznámka: Z dôvodu veľkosti a obsažnosti materiálu prekladáme Monitorovaciu správu 
spolu s opatreniami PHSR na CD nosiči.  
Členovia Mestskej rady , vedúci útvarov a oddelení obdržali CD v materiáli k zasadnutiu 
Mestskej rady dňa 2.3.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 2.3.2010 prerokovala Monitorovaciu správu 
 o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra do 
roku 2013 za sledované obdobie  od 23.11.2007 do 31.12.2009 a  odporučila  Mestskému  
zastupiteľstvu v Nitre zobrať správu na vedomie.    
 


