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Programovacie obdobie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2014-2020 obce Častkov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný komplexný
strednodobý programový a rozvojový dokument. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov,
s dlhodobým výhľadom na obdobie 10 až 14 rokov. Spracováva sa na miestnej a regionálnej
úrovni.
Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Častkov na roky 2008 – 2013 bol
spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z. z. a schválený uznesením č.29 Obecného
zastupiteľstva obce Častkov zo dňa 16.12.2008.
Obec Častkov v zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č.309/2014 Z.z., zabezpečí spracovanie PHSR obce Častkov na roky 2014 –
2020, uznesením č. 25 Obecného zastupiteľstva obce Častkov zo dňa 13.4.2015 bola schválená
koordinačná skupina, ktorá sa bude zaoberať spracovaním PHSR obce Častkov
Formulár č. Ú 1 – Zámer spracovania PHSR

Názov
dokumentu
Forma
spracovania
Riadenie
procesu

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Častkov na roky 2014 2020
Pracovníkmi samosprávy a poslancami Obecného zastupiteľstva
Pomocou externých odborníkov (spolupráca)
Spôsob riadenia procesu spracovania:
Spracovanie tohto dokumentu je postavené na princípe partnerstva so
všetkými relevantnými subjektmi a na báze otvorenej spolupráce so
všetkými zúčastnenými stranami. Spracovanie PHSR je iniciované
samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho
sektora.
1. Vytvorenie koordinačnej skupiny.
2. Vytvorenie pracovných skupín.
3. Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci
členovia pracovných skupín).
4. Zapojenie verejnosti, komunikácia s verejnosťou – informovanie,
dotazníkový prieskum občanov a prostredníctvom webovskej
stránky www.castkov.sk, facebook „Dedinka v údolí“, stretnutia s
občanmi

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

- 12/2014-08/2015 (obdobie spracovania)
- harmonogram spracovania (samostatný dokument)
Náklady spojené s vypracovaním PHSR obce Častkov budú spracované
v závere spracovania PHSR.

Zdroj: Weisova, Bernatova: Strategicke planovanie samospravy, Municipalia 2012
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Častkov bude pozostávať z piatich častí:
1.
2.
3.
4.
5.

Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť

Základné princípy tvorby PHSR:
- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch

Formulár č. Ú 2 – Harmonogram spracovania PHSR

Termín
XII
Úvod
Analytická
časť
Strategická
časť
Programová
časť
Realizačná
časť
Finančná
časť
Záver

I

Harmonogram spracovania PHSR
II
III
IV
V
VI
VII

VIII

IX

X

XI

Zdroj: Weisova, Bernatova: Strategicke planovanie samospravy, Municipalia 2012

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
Konkrétny projekty potrebujú podporu verejnosti. Verejnosť bude zapojená už v prípravných
krokoch prípravy PHSR. Práca s verejnosťou bude prebiehať rôznymi metódami zapojenia.
Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu
budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné
pripomienkovať.
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Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR

Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Letáky rozdávané na verejných
Informačné formuláre
Brožúra s dotazníkovou
kartičkou na zadnej
strane,ktorú je možné odoslať
Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách
a podujatiach
Stretnutia
Vystúpenia v obecnom
rozhlase
Informačné služby
Deň otvorených dverí
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými
ľuďmi/skupinami
Verejné vypočutie
Využitie miestnych ľudí na
získanie názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre širokú verejnosť
Dotazník pre záujmové
skupiny
Poradné skupiny
Pracovné skupiny
Riešenie problémov
a metódy na dosiahnutie
konsenzu
Brainstorming
Využitie odborníkov
(spolupráca)
Iné aktivity
Spracovanie a vyhodnotenie
prípadových štúdií

Informovanie
verejnosti
áno
áno
áno
áno
áno

Získavanie názorov
verejnosti

Zohľadnenie
názorov verejnosti

áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno

Zdroj: vlastné spracovanie

Koordinačná skupina a pracovné skupiny
Obecný úrad pri realizácii projektov iniciuje zostavenie koordinačnej skupiny a zloženie
pracovných skupín. Najdôležitejšou skupinou je koordinačná skupina, ktorá bude PHSR
spracovávať, vyhodnocovať a spracovávať prípadové štúdie, dotazníky a iné metódy
spolupráce s verejnosťou, spracovávať poznatky získané pracovnými skupinami. Pri spracovaní
PHSR a pri práci skupín bude mať rozhodujúcu úlohu spolupráca s partnermi, medzi ktorých
patria najvýznamnejší zamestnávatelia, občianske združenia a iné neziskové organizácie.
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Koordinačná skupina bola schválená uznesením č. 25 Obecného zastupiteľstva obce
Častkov zo dňa 13.4.2015. Zloženie koordinačnej skupiny:
 Mgr.Eva Černeková – starostka obce, garant PHSR
 Mgr.Miroslav Roža – poslanec
 Bc.Michaela Vojtková – poslankyňa
 Ivan Ribárski – poslanec
Pracovná skupina pre hospodársku oblasť
 Ing.Helena Zdravecká – poslanec
 Bc.Ján Vojtek – predseda DHZ Častkov
 Valeria Vojtková – účtovníčka Obecného úradu
Pracovná skupina pre sociálnu oblasť

Elena Štefková – samostantná referentka Obecného úradu
 Mgr.Iveta Fodorová – riaditeľka Základnej školy
 Iveta Tóthová – predsedkyňa Únie žien
Pracovná skupina pre enviromentálnu oblasť
 Mgr.Miroslav Roža – poslanec
 Miroslav Ťulák – hospodár Poľovníckeho združenia
 Ing.Anna Marečková – zástupca verejného sektora
Formulár č. Ú 5 – Dohoda o parnerstve

Dohoda o parnerstve pri príprave a realizácii PHSR obce Častkov
Obdobie platnosti
Predmet dohody

Účastníci dohody

Riadenie procesu

Financovanie

Obdobie na roky 2014 – 2020
Ciele spolupráce partnerov
- vytváranie podmienok pre trvalý, hospodársky, sociálny a územný
rozvoj obce
- spoločná podpora sociálnych, hospodárskych, kultúrnych,
enviromentálnych procesov a vzťahov
- spolupráca pri efektívnom využívaní európskych a investičných
fondov
- využívanie potenciálnych synergií
Roľnícke družstvo Častkov
Motorest Havran
Hotel Karpaty
Bitúnok Mäs-com, a.s.
Poľovnícka organizácia Častkov-Havran
Futbalový klub Častkov
Hokejbalový klub Častkov
Únia žien Slovenska Častkov
Dobrovoľný hasičský zbor Častkov
OZ Kvietok
Partneri v spolupráci s pracovnými skupinami a koordinačnou
skupinou budú spolupracovať pri:
- príprave programu PHSR obce Častkov
- podpore realizácií priorít PHSR obce Častkov
- podpore technických a organizačných opatrení
- splnení spoločných zámerov spoločnou komunikáciou
- zoznam podporovaných aktivít

Zdroj: Wiesová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
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Východiskové podklady
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na úrovni:
- miestnej

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
Program odpadového hospodárstva
Viacročný rozpočet obce
Územný plán obce

- národnej

Integrovaný operačný program IROP pre programové obdobie 20142020
Program rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020
Regionálny operačný program
Partnerská dohoda 2014-2020

- nadnárodnej

Programové dokumenty Európskej únie pre využite štrukturálnych
fondov

