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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         




s c h v a ľ u j e  


„Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2016-2020“ 

	bez pripomienok


	s pripomienkami
































D ô v o d o v á     s p r á v a  

 
      Program  rozvoja  (ďalej len „PRO“), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Dokument plne nadväzuje na strategické dokumenty  a to na Národnú stratégiu regionálneho rozvoja na roky 2014-2020, taktiež na ciele  PHSR BSK na roky 2014-2020, Regionálnu integrovanú územnú stratégiu  Bratislavského kraja na roky 2014-2020 a samozrejme aj s PHSR hl. m. SR Bratislavy na roky 2010-2020.

     Koncom roka 2014 bola schválená novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorá je účinná od 1. januára 2015, pričom nastavuje novú štruktúru PHSR a upravuje nové povinnosti samospráv ako subjektov v regionálnom rozvoji. V zmysle uvedenej novely sú obce/VÚC, ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 2015, povinné uviesť ich do súladu s ustanoveniami zákona. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je v niektorých prípadoch podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (napr. z fondov EÚ).  
     Samotné spracovanie  PRO bolo zabezpečené externým dodávateľom, ktorý bol v januári 2016  vyobstarávaný v procese verejného obstarávania (Inštitút priestorového plánovania ). Strategický dokument PRO sa následne tvoril participatívnym spôsobom od februára 2016, v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.. Pri tvorbe dokumentu sa rešpektovala metodika spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu obcí (pracovné znenie) zverejnenú Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj SR v septembri 2016. 
    Pre podporu spracovania dokumentu boli vytvorené dva orgány a to:
1. Riadiaci tím PRO mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a 
2. Pracovné skupiny PRO mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
Členovia riadiaceho tímu ako aj pracovných skupín boli menovaní v súlade s uznesením zastupiteľstva (číslo uznesenia: 11/06).
Materiál bol predložený na prerokovanie v odborných komisiách. 

      Výsledným programovým dokumentom, ktorý vzišiel z tejto 10-mesačnej práce je program rozvoja, ktorý sa snažil zohľadniť všetky prezentované názory a potreby v mestskej časti. Obsahuje vízie, ciele, aj konkrétne aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju mestskej časti. Dokument určuje zodpovednosti, definuje partnerov, odhaduje potrebné finančné zdroje. Na realizáciu PRO bude potrebné okrem rozpočtu MČ získať aj financie z externých zdrojov, resp. dostupných grantových a dotačných programov. V oblasti financovania stanovených cieľov teda predpokladá aj pomoc partnerov identifikovaných v programovej časti PRO.


