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Názov dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Hrnčiarske Zalužany na roky 2015-2021 

Forma spracovania Spracovanie PHSR bude vykonávať obec 
v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, 
ktorá bude koordinovať proces tvorby PHSR a 
zabezpečovať dodržiavanie metodických 
postupov.  

Riadenie procesu spracovania Proces spracovania bude manažovaný 
prostredníctvom riadiaceho tímu, v ktorom 
bude mať vedúcu úlohu starosta obce 
Hrnčiarske Zalužany pán Ing. Branislav Nociar. 
Asistovať pri spracovaní PHSR budú experti 
z externého prostredia – Ing. Tomáš Galbavý 
a Ing. Ondrej Hanušovský, ktorí sú odborníkmi 
v oblasti rozvoja vidieka.  
Do procesu spracovania budú zapojení členovia 
pracovnej skupiny, ktorí budú zastávať rôzne 
úlohy v súlade s metodikou spracovania PHSR. 
Členmi pracovnej skupiny sú:  
 

Zoznam členov pracovnej skupiny 
Titul, 
Meno, 
Priezvisko 

Funkcia 
v obci/organizácia 

Funkcia 
v pracovnom 
zaradení do 
procesu 
spracovania PHSR 

Radovan 
Séleš 

Poslanec OZ Koordinátor 
analytickej časti 

Peter 
Szöke 

Poslanec OZ Koordinátor 
strategickej 
časti 

Ing. 
Andrea 
Kováčová 

Poslankyňa OZ Koordinátor 
programovej 
časti 

Vladimír 
Ďalog 

Poslanec OZ, 
zástupca 
starostu 

Koordinátor 
realizačnej časti 

Miroslav 
Šatara 

SZČO Koordinátor 
finančnej časti 

 
Členovia pracovnej skupiny a riadiacej skupiny 
budú navzájom spolupracovať a komunikovať 
podľa potreby, či už osobne, telefonicky alebo 
e-mailom.  
 
Do procesu spracovania PHSR bude zapájaná 
verejnosť, a to prostredníctvom informácií 
a dotazníkov umiestnených na webovej stránke 
obce, na obecnom úrade a obecnej tabuli, 
prípadne ďalšími vhodnými a relevantnými 
spôsobmi. Počas navrhovania programovej časti 



prebehne verejné prerokovanie. Dotazníky pre 
občanov budú analyzované a zapracované do 
procesu tvorby PHSR. PHSR bude vo finálnej 
časti prerokovaná s verejnosťou a schvaľovaná 
na zastupiteľstve. 

Obdobie spracovania Obdobie spracovania bude júl 2015 – 
september 2015. Harmonogram je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke „Harmonogram 
spracovania PHSR“. 
 
Kroky – termíny – výstupy 
 Schválenie zámeru PHSR – 09/2015 – 

zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny 
 Zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a 

dotazníka pre občanov – 09/2015 – 
informovanosť verejnosti 

 Analýza vnútorného a vonkajšieho 
prostredia – 09-10/2015 – podklady pre 
analytickú časť 

 Ex post hodnotenie PHSR – 09-10/2015 – 
podklady pre analytickú časť 

 Spracovanie východísk pre strategickú časť 
– 10/2015 

 Vypracovanie strategickej vízie – 10/2015 – 
formulácia strategických cieľov a opatrení 

 Prerokovanie opatrení na zastupiteľstve 
a verejnom prerokovaní – 10/2015 

 Návrh aktivít, termín realizácie aktivít – 
10/2015 – príprava projektov 

 Vypracovanie akčného plánu, systému 
monitorovania, hodnotenia a aktualizácie 
PHSR – 10/2015 

 Finančný rámec pre realizáciu PHSR – 
11/2015 – výber projektov v súlade 
s finančno-ekonomickými možnosťami 

 Zapracovanie indikatívneho rozpočtu do 
programového rozpočtu obce – 11/2015  

 Finalizácia dokumentu – 11/2015 – verejné 
pripomienkovanie, prerokovanie, 
posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie 
PHSR zastupiteľstvom  

 

Financovanie spracovania Spracovanie PHSR bude realizované na základe 
zmluvy o dielo na spracovanie PHSR obce 
s externou spoločnosťou za odmenu 500 EUR 
bez DPH, ktoré bude financované z obecného 
rozpočtu. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 



Harmonogram spracovania PHSR 

Termín (2015) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod             

Analytická časť             

Strategická časť             

Programová časť             

Realizačná časť             

Finančná časť             

Záver             

Zdroj: vlastné spracovanie 

 


