
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč 2015 -2020 
(Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2015 -2020) 

 

RIADENIE PROCESU SPRACOVANIA PHSR  

_______________________________________________________________________ 
 

 

Riadiaca skupina:  
1. starosta obce  

2. zástupca starostu obce  
3. poslanec MsZ  

4. spracovatelia  

 
Pracovná skupina pre riešenie problémových oblastí:  

1. zamestnanci OcÚ  
2. poslanci OcZ  

3. členovia komisií pri OcZ  
4. kontrolór obce  

5. zástupcovia podnikateľského sektora pôsobiaceho na území obce  

6. zástupcovia škôl a školských zariadení pôsobiacich v obci  
7. zástupcovia záujmových združení pôsobiacich v obci  

8. zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne a zdravotnícke služby  
9. zástupcovia tretieho sektora  

 

 
ANALYTICKÁ ČASŤ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Riadiaca skupina zabezpečí spracovanie analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, určí témy na 

spracovanie charakteristiky územia, t.j.:  

- zhromaždí informácie z existujúcich podkladov a získa doteraz nedostupné informácie (vyžiadanie 
informácií, uskutočnenie prieskumu) – Zoznam kvalitatívnych a kvantitatívnych dát  

- popíše vývoj a stav územia (analýza príčin a dôsledkov, ex – post hodnotenie, SWOT analýza, 
hodnotenie možných rizík)  

- zabezpečí spracovanie východísk pre strategickú časť, t.j. vyhodnotenie predchádzajúceho PHSR, 

vyhodnotenie väzieb PHSR na ďalšie koncepčné dokumenty 
- pripraví súhrnné zhodnotenie situácie, pomenovanie problémov a hľadanie príčin zistených 

problémov (problémová analýza).  
 

Pracovná skupina vypracuje na základe podkladov riadiacej skupiny SWOT analýzu a pripomienkuje 

východiská pre strategickú časť.  
 

  
STRATEGICKÁ ČASŤ 

_______________________________________________________________________ 
 

Riadiaca skupina zabezpečí vypracovanie strategickej vízie na základe podkladov pracovnej skupiny.  

 
Pracovná skupina prerokuje východiská pre strategickú časť a pripraví podklady pre formuláciu 

strategickej vízie,  
- na základe formulovanej strategickej vízie navrhne strategické ciele a opatrenia.  

 

Strategickú časť prerokuje zastupiteľstvo na zasadnutí a verejnosť na verejnom pripomienkovaní.  
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PROGRAMOVÁ ČASŤ 
_______________________________________________________________________ 

 

Riadiaca skupina vypracuje sumárny návrh aktivít a projektov, ako východisko pre akčný plán,   
- stanoví termíny realizácie aktivít, projektov a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania)  

 
Pracovná skupina špecifikuje opatrenia, navrhne k nim aktivity a stanoví poradie dôležitosti opatrení 

a aktivít, projektov, vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu.  

 
 

REALIZAČNÁ ČASŤ 
_______________________________________________________________________ 

 
Riadiaca skupina spracuje akčný plán pre daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n + 2 ),  

- vytvorí systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie akčného plánu, hodnotenie plnenia PHSR, 

aktualizácie PHSR,  
- vytvorí mechanizmus pre fungovanie princípov partnerstva, informovanie verejnosti o realizácii PHSR 

a verejné prerokovanie aktualizácie PHSR.  
  

Pracovná skupina pripraví návrh akčného plánu pre daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky, 

navrhne systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie akčného plánu, hodnotenie plnenia PHSR, 
aktualizácie PHSR,  

- navrhne mechanizmus pre fungovanie princípov partnerstva, informovanie verejnosti o realizácii 
PHSR a verejné prerokovanie aktualizácie PHSR. 

 
 

FINANČNÁ ČASŤ  

_______________________________________________________________________ 
 

Riadiaca skupina pripraví spracovanie finančnej časti vo forme indikatívneho finančného plánu PHSR 
a po prerokovaní a schválení pracovnou skupinou zabezpečí zapracovanie indikatívneho finančného 

plánu do akčných plánov.  

Pracovná skupina vypracuje návrhy hodnotiacich tabuliek podľa problémových oblastí k navrhnutým 
opatreniam v súlade s finančnými a ekonomickými možnosťami obce. 

 
Návrh indikatívneho finančného plánu PHSR sa prerokuje s členmi pracovnej skupiny a s partnermi. 

Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu obce a ďalších záväzných 

dokumentov.  
 

 
FINALIZÁCIA PHSR  

_______________________________________________________________________ 
 

Riadiaca skupina zabezpečí finalizáciu dokumentu a jeho predloženie OcZ na schválenie,  

- prerokovanie dokumentu v orgánoch samosprávy (rady, komisie),  
- verejné pripomienkovanie dokumentu,  

- schválenie dokumentu obecným zastupiteľstvom,  
- informovanie verejnosti o schválení PHSR obce (úradná tabuľa, web stránka, informačné letáky 

a pod. 

 
Počas celého procesu prípravy PHSR obce – informovanie a zapojenie verejnosti – obyvateľov obce 

prostredníctvom webovej stránky obce, dotazníkov a prieskumov.  
 

FINANACOVANIE SPRACOVANIA  
_______________________________________________________________________ 

 

Spracovanie programu bude financované z vlastných zdrojov obce Plaveč.  
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ČASOVÝ RÁMEC PRÍPRAVY PHSR  
 

Mesiac/ činnosť 1 2 3 4 5 6 7 

I. PRÍPRAVNÁ FÁZA  

Definovanie zámeru, zostavenie projektového tímu, 
spracovanie zoznamu zainteresovaných subjektov, 

určenie programu, miesta a času stretnutí, určenie 

pravidiel komunikácie, zostavenie pracovných skupín 

       

II. REALIZAČNÁ FÁZA  

Príprava analytickej časti dokumentu         

Stretnutia pracovných skupín         

Spracovanie analytickej časti dokumentu         

Príprava, realizácia a vyhodnotenie prieskumu         

Spracovanie strategickej časti dokumentu         

Finalizácia dokumentu na pripomienkovanie         

III. PRIPOMIENKOVANIE A SCHVÁLENIE DOKUMENTU 

Prerokovanie dokumentu v samospráve         

Verejné pripomienkovanie dokumentu         

Finalizácia dokumentu pre zastupiteľstvo         

Predloženie dokumentu na schválenie         

 


