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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva  
Dňa:  3.6. 2014


    



Návrh

Predĺženie lehoty  platnosti strategických rozvojových dokumentov mestskej časti Bratislava- Nové Mesto : PHSR,  KRIS  a Komunitného plánu sociálnych služieb .  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Predkladá:                                                                       Materiál obsahuje:
–––––––––––                                                                    ––––––––––––––––-
Ing. Ľudovít Kollárik                                                      1. Návrh uznesenia
Prednosta MÚ BNM                                                        2. Dôvodovú správu
                                                                                         
                                                                                           


Spracovateľ:                                                                     Stanovisko právnej skupiny:
–––––––––––                                                                    –––––––––––––––––––––
Ing. Daša Effenbergerová                                              - nie je potreba právneho                     
Útvar štrukturálnych fondov                                           posúdenia
A verejného obstarávania


Na rokovanie prizvať:
––––––––––––––––––-
Ing. Dašu Effenbergerovú
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Návrh Uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava- Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

S ch v a ľ u j e  : 


1.)   Predĺženie platnosti dokumentu „  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“ ( PHSR )  do 31.12.   2015,
   2.)   Predĺženie platnosti  dokumentu „ Koncepcie rozvoja informačných systémov  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto „ ( KRIS BA – NM) do 31.12.2015, 
   3.)  Predĺženie platnosti dokumentu „Komunitný plán  sociálnych služieb MČ BA   – NM „ do 31.12. 2015.




































Dôvodová správa 

   
       Prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sme boli   informovaní o príprave novelizácie zákona c. 539/2008  Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý definuje novú štruktúru PHSR pre mestá a obce. 
Po dátume účinnosti zákona (predpoklad okt. 2014) si budú musieť všetky mestá a obce spracovať PHSR podľa novej štruktúry, ako aj novej metodiky najneskôr však do 31.12.2015 (metodika sa ešte spracováva a mala by byť hotová do konca júla).
V prípade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  skončila platnosť PHSR v roku 2013. Ďalší  rozvojový dokument plánujeme a chceme vypracovať už podľa novej metodiky. Berúc do úvahy aj možnosť, že môže dôjsť   k vyhláseniu výziev na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov  už v roku 2015, po konzultácii a doporučení  MDVaRR SR, predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie predĺženie platnosti jednak PHSR, ako aj ďalších programových dokumentov. Takto  dokážeme ušetriť finančné prostriedky na následnú  nutnú aktualizáciu v zmysle novej metodiky. PHSR musia byť vyhotovené tak,   aby boli pri ich  vyhodnocovaní navzájom  kompatibilné, pretože  mestá a obce v novele zákona dostanú novú povinnosť a to, raz ročne predkladať odpočet plnenia PHSR  na  VUC ( do 31.5. ). 




























