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I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1. Názov
Mesto Bánovce nad Bebravou
2. Identifikačné číslo
00 310 182
3. Adresa sídla
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
Marián Chovanec, primátor mesta, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, t. č.: 038/762 9101, e-mail: primator@banovce.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno
dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a mieste konzultácie
Bc. Lukáš Šimonides, projektové riadenie, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
t. č.: 038/7629154, e-mail: simonides@banovce.sk

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1. Názov
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 –
2023“ (v texte oznámenia v ďalej len PRM BnB 2016-2023).
2. Charakter
„Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 – 2023“ je strednodobý strategický programový
dokument, ktorý na základe poznania územia, spoločenských podmienok a trendov vývoja na úrovni
Európskej únie a Slovenskej republiky identifikuje hlavné rozvojové priority podpory regionálneho rozvoja na
úrovni mesta a formuluje na obdobie 7 rokov opatrenia a aktivity pre dosiahnutie cieľov rozvoja územia mesta,
stanovených v strategickej časti dokumentu.
PRM BnB 2016-2023 je základným strategickým dokumentom, o ktorý sa samospráva mesta bude opierať pri
rozhodovaní o vhodnosti zámerov, projektov a aktivít, uchádzajúcich sa o podporu mesta. Je teda základným
nástrojom samosprávy pri usmerňovaní ďalšieho rozvoja územia mesta. Spracovávaný PRM BnB 2016-2023
nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na obdobie 2009 –
2015.
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3. Hlavné ciele
Cieľom spracovania „Programu rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 – 2023“ je vytvorenie
strednodobého strategického dokumentu, ktorý:
analyzuje socioekonomické a environmentálne podmienky kraja a vychádza z potrieb obyvateľov kraja
rešpektuje priority národných a európskych stratégií pre obdobie 2016 – 2023,
určuje rozvojový potenciál a limity rozvoja územia BnB a definuje podmienky jeho rozvoja,
rozpracováva strategické ciele a opatrenia až do úrovne jednotlivých aktivít,
navrhuje spôsob realizácie a monitorovania napĺňania stanovených cieľov a zdroje potrebné na ich
realizáciu.
„Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 – 2023 “:
je spracovávaný, konzultovaný a prerokovávaný v spolupráci s laickou a odbornou verejnosťou a
kľúčovými aktérmi v území,
je predbežnou podmienkou pre čerpanie prostriedkov v novom období kohéznej politiky Európskej únie,
je podkladom pre prípravu projektov mesta Bánovce nad Bebravou,
je podkladom pre prípravu podpory rozvoja vymedzených charakteristických území,
je podkladom pre uplatňovanie záujmov rozvoja mesta a jeho charakteristických území v národnej
regionálnej politike,
v rámci implementácie operačných programov slúži ako podklad pri hodnotení prínosov predkladaných
projektov pre rozvoj mesta,
definuje rozvojové priority mesta pre návrhové obdobie.
4. Obsah (osnova)
1

2

3

Úvod – zahŕňa najmä:
- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PRM BnB,
- stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia;
- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
Analytická časť – zahŕňa najmä:
- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a
kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí,
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PRM vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31.12. príslušného roku),
- analýzu silných a slabých stránok územia,
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,
- analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia,
- analýzu väzieb územia,
- súhrnnú SWOT analýzu,
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja;
Strategická časť – zahŕňa najmä:
- definovanie podmienok udržateľného rozvoja kraja
- víziu rozvoja kraja,
- formuláciu a návrh stratégie,
5

-

výber a popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna,
environmentálna);
4 Programová časť – zahŕňa najmä:
- Zoznam konkrétnych opatrení a navrhovaných projektových aktivít vrátane ich priradenia k
jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt;
5 Realizačná časť – zahŕňa najmä:
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRM,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRM, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PRM k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 3 roky – vecný a časový harmonogram realizácie
jednotlivých opatrení a projektov;
6 Finančná časť – zahŕňa najmä:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRM,
- model viac zdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálnoekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet mesta,
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu
Program rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 – 2023 je pripravovaný len v jednom variante.
Forma návrhu PRM BnB 2016 - 2023 umožňuje alternatívny postup pri implementácii stratégie – realizácii
projektov pri rešpektovaní rámca schválených intervencií (opatrení, aktivít) a v súlade s princípmi
posudzovania vplyvov jednotlivých zámerov na životné prostredie (EIA), resp. procedúrami podľa
stavebného zákona v prípade tých projektov, ktoré zákonu č. 24/2006 Z. z. nebudú podliehať.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Tento dokument bol spracovaný z vlastných zdrojov mesta Bánovce nad Bebravou. Externý spracovateľ
dokumentu bol vybraný v procese verejného obstarávania, zmluva o dielo bola podpísaná v septembri 2015.
Proces spracovania PRM BnB 2016-2023 začal v septembri 2015 a jeho ukončenie je plánované v januári
2016. Schválenie finálneho dokumentu Mestským zastupiteľstvom Bánovce nad Bebravou sa predpokladá v
prvom štvrťroku 2016. Dokument bude platný od 1. marca 2016.
Počas spracovania PRM BnB 2016-2023 budú pracovať 4 pracovné skupiny, a to pracovná skupina:
- ľudské zdroje
- rozvoj ekonomiky
- sociálna oblasť
- životné prostredie a infraštruktúra
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
PRM BnB 2016-2023 nahradí doterajší Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta BnB na obdobie
2009 - 2015. Zároveň je v súlade s platnými strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja spracovanými na
národnej a nadregionálnej úrovni, najmä s cieľmi a prioritami ustanovenými Národnou stratégiou regionálneho
rozvoja SR, Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, so záväznou časťou
Územného plánu mesta BnB na roky 2016 - 2020, Regionálnou integrovanou územnou stratégiou mesta BnB
a strategickými a operačnými dokumentmi Slovenskej republiky definujúcimi podmienky čerpania finančných
zdrojov EÚ v oblasti kohéznej politiky pre regionálny rozvoj a európsku územnú spoluprácu na obdobie 2016 2023 pri rešpektovaní ustanovení Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 a strategických cieľov a priorít
Stratégie Európa 2020.
Okrem vyššie uvedených oblastí kohéznej politiky sú v rámci prípravy programu rozvoja brané do úvahy i
ďalšie národné, nadregionálne a regionálne koncepčné dokumenty z oblasti ochrany životného prostredia.
Uvedené dokumenty budú tam, kde to bude účelné, využité pre formuláciu referenčných cieľov životného
prostredia v rámci dokumentu Správa o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a
verejné zdravie.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Mestské zastupiteľstvo Bánovce nad Bebravou.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu
Uznesenie Mestského zastupiteľstva Bánovce nad Bebravou.

III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
1. Požiadavky na vstupy
Vstupy pre PRM BnB 2016 - 2023:
- aktuálne platné strategické dokumenty a východiskové údajové podklady,
- príslušná legislatíva, predpisy, normy a nariadenia,
- analýzy socioekonomických, kultúrno-historických, krajinno-ekologických a finančných podmienok kraja,
- identifikácia problémov, určenie priorít a cieľov regionálneho rozvoja kraja,
- efektívny manažment ľudských zdrojov podieľajúcich sa na tvorbe, implementácii a monitorovaní
dokumentu PRM BnB, ktorý zahŕňa riadenie, monitorovanie, vykazovanie a hodnotenie plnenia
jednotlivých cieľov a opatrení a dobrú spoluprácu medzi kľúčovými sociálno – ekonomickými partnermi,
- finančné zdroje na spracovanie dokumentu PRM BnB zabezpečované zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, iných verejných zdrojov (najmä rozpočtov
mesta Bánovce nad Bebravou) ako i súkromných zdrojov.
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2. Údaje o výstupoch
Výstupom je strednodobá stratégia rozvoja mesta BnB
- štruktúrovaná do hlavných oblastí záujmu,
- zohľadňujúca víziu a poslanie mesta BnB,
- rešpektujúca rozvojové témy, tematické, územné a investičné priority a ciele,
- obsahujúca analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú časť,
- zahŕňajúca súbor indikátorov na monitorovanie napĺňania cieľov,
- navrhujúca súbor projektových aktivít a možné zdroje financovania aktivít pre dosiahnutie stanovených
cieľov.
Jednotlivé konkrétne výstupy nie je možné vopred definovať, keďže konkrétne projektové aktivity budú
vyberané v priebehu realizácie programu rozvoja kraja. Výstupom realizačnej časti PRM BnB 2016-2023
bude súbor aktivít, či už hmotného alebo nehmotného charakteru, vyplývajúcich z realizácie jednotlivých
opatrení zameraných na posilnenie a skvalitnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych
podmienok na území mesta Bánovce nad Bebravou. Tieto aktivity prispejú nielen k lepšiemu využívaniu
ľudských zdrojov, ku skvalitneniu infraštruktúry, zvýšeniu informatizácie, posilneniu ekonomickej bázy,
zvýšeniu konkurencieschopnosti, zlepšeniu kvality životy obyvateľov, ale aj k efektívnemu a racionálnemu
využívaniu prírodných zdrojov, k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k zmierňovaniu dopadov
klimatickej zmeny.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vzhľadom na to, že PRM BnB 2016-2023 je zameraný na presadenie a zabezpečenie trvalo udržateľného
rozvoja v dvoch hlavných oblastiach – hospodárskej a sociálnej, v súvislosti s jeho implementáciou je
potrebné očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie. Väčšina
podporovaných aktivít najmä v oblasti životného prostredia bude zameraná na jeho ochranu a zvyšovanie
jeho kvality. Mnohé navrhované aktivity a opatrenia sú konkrétne zamerané na posilnenie starostlivosti o
územie a na zlepšenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Pravdepodobnosť výskytu
negatívnych vplyvov je minimálna.
Možno predpokladať, že napĺňanie strategických cieľov rozvojového dokumentu rešpektujúceho princípy
trvalo udržateľného rozvoja a platnú legislatívu pre ochranu životného prostredia a zdravia, bude mať pri
správnej implementácii prevažne pozitívny dopad na životné prostredie, sprevádzaný rozvojom kvality života
obyvateľstva a návštevníkov kraja, zvyšovaním životnej úrovne, efektívnejším uplatňovaním ochrany a tvorby
životného prostredia a zachovania existujúceho prírodného a kultúrneho dedičstva, zvyšovaním kvality
bývania, školstva, zdravotníctva, občianskej vybavenosti a služieb, zvyšovaním príležitostí a možností rastu
zamestnanosti, znižovaním negatívnych spoločenských javov, zlepšovaním zdravotného stavu obyvateľov.
Udržateľnosť očakávaných výsledkov bude dosahovaná aj koordináciou s tým súvisiacich úloh pri účinnej
spolupráci s relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi kraja.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva
Predpokladá sa pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou. Posudzovaný
strategický dokument PRM BnB 2016-2023 bude vo svojej strategickej časti obsahovať návrhy cieľov a
opatrení, ktoré budú viac, či menej zamerané na zlepšenie kvality životných podmienok
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obyvateľov kraja. Ich realizáciou bude implementácia programu nepriamo pozitívne pôsobiť na celkový
zdravotný stav obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia európskeho významu, súvislá
európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti,
chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu na ich zmiernenie
Chránené územia národnej sústavy chránených území. V rámci katastrálneho územia mesta Bánovce
nad Bebravou sa nenachádza žiadne chránené územie. V okolí mesta je viacero chránených území.
Mimoriadna pestrosť biocenóz, bohatstvo vzácnych druhov, ako aj krajinárska nevšednosť tohto územia.
Prírodné pamiatky (PP) – stará Bebrava, kat. územie Čierna Lehota, rok vyhlásenia 1987, výmera 5,91 ha
– ochrana skamenelín živočíchov z obdobia druhohôr v Strážovských vrchoch.
Národné prírodné rezervácie (NPR) – Bradlo, kat. územie Ľutov, výmera 97,67 ha, rok vyhlásenia 1988,
ďalej NPR Rokoš, kat. územie Uhrovské Podhradie, výmera 460,41 ha, rok vyhlásenia 1974.
Prírodné rezervácie (PR) – Čepušky, kat. územie Zlatníky, výmera 58,12 ha, rok vyhlásenia 1988, PR
Jankov vŕšok, kat. územie Uhrovec, výmera 103,42 ha, rok vyhlásenia 1993, PR Jedlie, kat. územie
Uhrovské Podhradie, výmera 1,40 ha, rok vyhlásenia 1974, PR Kňaží stôl, kat. územie Trebichava, výmera
88,31 ha, rok vyhlásenia 1988, PR Kulháň, kat. územie Zlatníky, výmera 7,39 ha, rok vyhlásenia 1972, PR
Ľutovský Drieňovec, kat. územie Ľutov, výmera 260,04 ha, rok vyhlásenia 1993, PR Smradľavý vrch, kat.
územie Timoradza 11,16 ha, rok vyhlásenia 1954, PR Udrina, kat. územie Trebichava, Timoradza, výmera
107,36 ha, rok vyhlásenia 1993.
Chránený areál (CHA) – Okšovské duby, kat. územie Zlatníky, výmera 1,53 ha, rok vyhlásenia 1984.
Chránené stromy (CHS) – Rákociho dub, kat. územie Podlužany – solitér duba letného – 300 ročný.
Jaskyne podľa § 24 zákona sú jaskyne prírodnými pamiatkami, kde platí osobitný režim ochrany podľa § 24
ods. 4 a 5 zákona 543/2002 Z.z.
V zozname zistených jaskýň v okrese Bánovce nad Bebravou je viac ako 100, z toho jaskyne:
Žernovská v k.ú. Omastiná
Hradná v k.ú. Uhr. Podhradie
Čerešňová v k.ú. Uhr. Podhradie
boli vyhláškou Krajského úradu ŽP v Trenčíne č. 7/2009 vyhlásené verejnosti voľne prístupné.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu
Celková orientácia stratégie, ciele a opatrenia sú nastavené tak, aby boli prípadné riziká čo najviac
eliminované. Preto sa nepredpokladajú významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického
dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu. Napĺňanie strategických cieľov týkajúcich sa rozvojových
aktivít v podobe investičných zámerov bude pred ich povolením podrobené posúdeniu vplyvov na životné
prostredie v zmysle platnej legislatívy, čo prispeje k eliminácií prípadných rizík.
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7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na zameranie a lokalizáciu predkladaného strategického dokumentu jeho realizácia nebude mať
vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
- obyvatelia mesta Bánovce nad Bebravou, ktorí majú záujem na príprave strategického dokumentu
- občianske združenia pôsobiace na území mesta Bánovce nad Bebravou

2. Zoznam dotknutých subjektov (zoznam dotknutých orgánov je v prílohe tohto oznámenia)
2.1 Subjekty pôsobiace na území mesta Bánovce nad Bebravou:
- regionálne združenia miest a obcí,
- regionálne orgány štátnej správy a dotknuté ústredné orgány štátnej správy:
- zariadenia predškolskej výchovy,
- základné školy,
- stredné školy,
- vysoká škola - jej pracovisko v meste BnB,
- regionálne rozvojové agentúry,
- podnikateľské subjekty a ich profesijné záujmové združenia,
- nadácie,
- neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
- záujmové skupiny,
- iní;
2.2 Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej
dokumentácie obce sú orgány vyplývajúce z §140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov:
-

Ministerstvo obrany SR, Sekcia ekonomiky, národný riaditeľ pre infraštruktúru, Kutuzovova 8, 832
47 Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Oddelenie územného plánovania,
Trenčiansky samosprávny kraj
Regionálna správa ciest TNSK,
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Okresný úrad, Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosná sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44, 821 09 Bratislava
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-

Obec Horné Naštice
Obec Podlužany
Obec Dežerice
Obec Prusy
Obec Ruskovce
Obec Dvorec
Obec Veľké Držkovce
Obec Veľké Chlievany
Obec Dolné Naštice
Obec Brezolupy
Obec Miezgovce

2.3 Susedné okresy a subjekty pôsobiace na ich území a iní;
-

okres Trenčín
okres Prievidza
okres Nové Mesto nad Váhom
okres Partizánske
okres Topoľčany

3. Dotknuté susedné štáty
Vzhľadom na zameranie a lokalizáciu predkladaného strategického dokumentu jeho realizácia nebude mať
vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Oznámenie je k dispozícii aj v elektronickej podobe (na CD-nosiči) pre zverejnenie na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR a webovej stránke mesta BnB.
1. Mapová a iná grafická dokumentácia
Pôsobnosť strategického dokumentu vymedzujú nasledujúce mapové podklady (mapa širších vzťahov).
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Vymedzenie dotknutých k.ú.: Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Malé Chlievany, Dolné a Horné Ozorovce.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu
2.1 Územnoplánovacia dokumentácia a strategické a analytické dokumenty mesta Bánovce nad
Bebravou:
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na obdobie 2009-2015,
sprac. 2006, aktualizovaná verzia sprac. 2009
- Územný plán mesta Bánovce nad Bebravou, v znení zmien a doplnkov 2015
- Program odpadového hospodárstva mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2011-2015, sprac. 2014
- Strategia MAS Bebrava sprac. 2015
- www.banovce.sk
2.2 Strategické rozvojové dokumenty a relevantná legislatíva Slovenskej republiky:
- Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, aktualizácia 2014
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
- Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020
- Stratégia energetickej bezpečnosti SR
- Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR
- Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
- Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva
- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu v SR
- Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, sprac. 2013
- Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020, sprac. 2014
- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
- Program rozvoja bývania
- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020
- Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR, sprac. 2014
- Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR
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-

Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z v znení neskorších predpisov
Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
Operačný program Efektívna verejná správa pre programové obdobie 2014 – 2020
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Výskum a vývoj
Operačný program Technická pomoc

2.3 Medzinárodné strategické dokumenty:
- Stratégia Európa 2020
- Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
- Návrh Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020: Interreg V A
Slovenská republika – Česká republika
- Program európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) Maďarsko- Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 20072013
2.4 Ďalšie metodické a informačné zdroje:
- Metodická príručka MV RR SR pre vypracovanie PRM
- Štatistické údaje publikované ŠÚ SR
VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA
Bánovce nad Bebravou, január 2016
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Meno spracovateľa oznámenia
Bc. Lukáš Šimonides, Mestský úrad, Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka
Primátor mesta Marián Chovanec, svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

Marián Chovanec
primátor mesta
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