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Dôvodová správa 
 
k materiálu „Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 Územného 
plánu mesta Prievidza pre rok 2016“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo Uznesením č. 224/2015 rozsah Zmien a doplnkov č. 16 
Územného plánu mesta Prievidza.  
V roku 2016 má mesto zámer uchádzať sa  o pridelenie dotácie na obstaranie týchto Zmien a doplnkov 
v schválenom rozsahu, v zmysle Zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí, v znení ďalších predpisov.  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR stanovilo podmienky podania žiadosti 
o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.    
Jednou z príloh žiadosti je uznesenie zastupiteľstva o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2016 je potrebné predložiť ministerstvu najneskôr v lehote do 
29.02.2016. V prípade úspešného vyhodnotenia žiadosti je dotácia poskytnutá vo výške 80% 
oprávnených nákladov. 20% nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, ktorými sa 
v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaraní podieľa mesto Prievidza, je súčasťou 
schváleného rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2016. 

NÁVRH  NA UZNESENIE 
Návrh uznesenia MsR : 
 

Mestská rada  

Uznesenie č. ... 

 
I. berie na vedomie : 
a) zámer a podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 
Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2016 v predpísanom rozsahu a lehote. 
b) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie. 
 
 
II. odporú ča – neodporúča MsZ schváliť : 
a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza pre rok 2016 v predpísanom rozsahu a lehote. 
b) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie. 
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Návrh uznesenia MsZ : 
 

Mestské zastupiteľstvo  

Uznesenie č. ... 

 
I. berie na vedomie : 
a) zámer a podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 
Územného plánu mesta Prievidza pre rok 2016 v predpísanom rozsahu a lehote. 
b) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie. 
 
 
II. schvaľuje - neschvaľuje : 
a) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza pre rok 2016 v predpísanom rozsahu a lehote. 
b) súhlas s ukončením procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu 
mesta Prievidza do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o pridelení dotácie. 
 


