Zámer spracovania
Programu rozvoja obce Hrochoť na roky 2015 – 2023

Spracoval: Bc. Marian Mazúch,
starosta obce Hrochoť


Názov:

Program rozvoja obce Hrochoť ako súčasť Spoločného
programu rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Môlča, Dolná
Mičiná na roky 2015-2023

Územné vymedzenie :
Územný plán obce/VÚC
Dátum schválenia PHSR (návrh):
Dátum platnosti:
Verzia
Publikovaný verejne:

Katastrálne územie obce Hrochoť
Predpokladaný dátum schválenia október 2015
Doba platnosti predchádzajúceho PRO:od 2005 do 2015
1.0
na webovej stránke obce: www.hrochot.sk



Názov dokumentu

Zámer spracovania
PHSR
Program rozvoja obce Hrochoť na roky 2015-2023 ako súčasť
Spoločného programu obcí Hrochoť,Čerín, Môlča a Dolná Mičiná

Forma spracovania Program rozvoja obce Hrochoť na roky 2015-2023 (ďalej len
„Program rozvoja obce 2015-2023“ ďalej len „PRO”) bude
spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu
hospodárskeho
a
sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC,
ktorá
bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR na základe novelizácie
Zákona
o
podpore
regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z.z. schváleného Národnou
radou SR dňa 15.10.2014.
PRO bude rešpektovať povinné prílohy, plánovacie a podporné
dokumenty k metodike a postup tvorby navrhovaný metodikou.
Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva
a bude vykonaný zapojením poslancov obecného zastupiteľstva,
externých odborníkov a širokej verejnosti.
Dokument bude spracovaný externou spoločnosťou TERRA GRATA,
n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica v spolupráci s
orgánmi obce a partnermi.
Dodávateľ bude zodpovedať za metodické vedenie a zostavenie
finálneho dokumentu, pričom bude využívať vstupy pracovných
skupín zriadených obcou za účelom spracovania dokumentu.

Riadenie procesu
spracovania

Za riadenie procesu spracovania bude zodpovedať riadiaci tím
zložený zo zástupcov obce a dodávateľa.
Členmi riadiaceho tímu za obec:
Vedúci - Bc. Marian Mazúch – starosta obce Hrochoť
Členovia: Ing. Ján Pecník – zástupca starostu obce Hrochoť, Mgr.
Anna Fábová, Mgr. Zuzana Slávová, Ing. Erika Horníková, Renáta
Sihelská, Ing. Miroslav Krč, Mgr. Martina Mazúchová
Za dodávateľa: TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01
Banská Bystrica.
Riadiaci tím zodpovedá za:
- celkovú koordináciu spracovania PRO 2015-2023,
- zostavenie zámeru spracovania PROHB,
- spracovanie analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia v
spolupráci s dodávateľom,
- určenie tém na spracovanie charakteristiky územia,
- spracovanie východísk pre strategickú časť v spolupráci
s dodávateľom,
- vypracovanie
strategickej
vízie
v spolupráci
s
dodávateľom,
- vypracovanie sumárneho návrhu aktivít a projektov ako
východisko pre Akčný plán,
- stanovenie termínov realizácie aktivít, projektov a odhad ich
financovania v spolupráci s dodávateľom,
- vytvorenie systému monitorovania,hodnotenia a aktualizácie PRO,
- fungovanie partnerstva, informovanie verejnosti o realizácii PRO a v prípade potreby verejné prerokovanie
aktualizácie PRO,
- finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu
na schválenie.
Za tvorbu obsahu bude zodpovedať obstaraný dodavateľ v
súčinnosti s pracovnými skupinami zriadenými zo zástupcov
obce a partnerských subjektov. Členstvo v pracovných
skupinách pre partnerské organizácie bude ponúknuté na báze
dobrovoľnosti a so subjektmi, ktoré prejavia záujem o
spoluprácu navrhneme uzatvoriť partnerskú dohodu.
Proces spracovania PRO 2014-2023 bude prebiehať v úzkej
komunikácii s verejnosťou.
Verejnosť
bude
pravidelne
oboznamovaná s priebežnými výstupmi prostredníctvom webovej
stránky obce.

Obdobie
spracovania

Jún 2015 - október 2015

Financovanie
spracovania

Vypracovanie dokumentu bude financované z rozpočtu obce vo
výške 2 100 €.

