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Návrh na uznesenie




Mestské zastupiteľstvo v Žiline


berie na vedomie  :

  
Informatívnu správu o ukončenom projekte „Územná prognóza strategického rozvoja
mesta Žilina“, ktorý bol spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami
/č.2006-OPZI-33-ZA-0114, kód ITMS : 11430300114/.





































Informatívna správa o ukončení projektu „ Územná prognóza strategického
rozvoja mesta Žilina “ / ÚPSR /


      	Uvedený projekt bol podaný na MVRR SR v marci 2006 v rámci OPZI, skráteného programovacieho obdobia 2004 - 2006. Vyrozumenie o schválení projektu bolo na mesto doručené vo februári 2007 so schválenou výškou celkových oprávnených nákladov na projekt vo výške 2 720 tis. Sk. V mesiaci marec 2007 bola podpísaná medzi MVRR SR a mestom Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/. Po ukončení verejnej súťaže bol podpísaný dodatok č.1, ktorý zmenil výšku oprávnených nákladov na projekt na čiastku 2 380 tis. Sk.

   	Zhotoviteľom diela sa na základe verejného obstarávania stala Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaný architekt s kolektívom pracovníkov.

Globálny cieľ projektu :
  
   	Podpora vyváženého, trvalo udržateľného regionálneho rozvoja prostredníctvom
zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu cez spracovanie územnej prognózy strategického rozvoja mesta Žilina v zmysle platnej legislatívy.

Špecifické ciele :

vytvorenie strategického dokumentu územného rozvoja /územnoplánovací podklad/
odstránenie zásadných prekážok plánovania územnej politiky zabezpečením dostatočnej náväznosti medzi strategickými dokumentmi 
vytvorenie predpokladov, východísk a podmienok pre činnosť územného plánovania v ďalšom období
vytýčenie nosných rozvojových oblastí a stratégie zabezpečenia udržateľného
rozvoja mesta
	iniciovanie spolupráce pre vypracovanie Územného plánu Žilinskej aglomerácie

a územnej prognózy ŽSK

   	Záverečná prezentácia projektu bola uskutočnená 28.7.2008 v zasadačke Mestského úradu v Žiline.
  
  Na september 2009 je naplánovaná výzva MVRR SR - Opatrenie  4.1 Regenerácia sídiel  bod d, neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, cez ktorú chce mesto riešiť nový územný plán. Jedným z podkladov bude aj ukončená ÚPSR mesta Žilina.

 

                                                                            Ing. Pavel Požoni
                                                       zástupca prednostu Mestského úradu v Žiline



V Žiline, 1. augusta 2008  


