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Proces spracovania Programu rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022  

 

Obec Ostrovany zahájila dňa 4.8.2015 prípravu strategického dokumentu s názvom Program 

rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025, ktorý je základným plánovacím 

dokumentom na vymedzenom území  a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.  

Program rozvoja našej obce poskytne komplexný pohľad na to, aká naša obec je a akou by 

chcela byť. Dôkladné analýzy územia a ich zhodnotenie poskytnú informácie aké sú silné a slabé 

stránky obce, možnosti a ohrozenia budú podkladom pre sformulovanie strategických cieľov v oblasti 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja a spôsobu akým by ich chcela obec dosiahnuť. Zmyslom procesu 

tvorby PR je sformulovať víziu o smerovaní obce tak, aby vyjadrovala ekonomické a sociálne záujmy 

obce a zároveň bola v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, príp. rezortnými 

stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Tento dokument má 

zásadný význam pre rozvoj obce a jeho existencia je podmienkou pri získavaní finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014 - 2020. Do prípravy dokumentu sa 

postupne zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov a výsledný dokument bude 

prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom. 

PR bude pozostávať z piatich častí: 

1. Analytická časť 

2. Strategická časť 

3. Programová časť 

4. Realizačná časť 

5. Finančná časť 

Zámer spracovania PR obce Ostrovany obsahuje základné informácie o tom, kto PR vypracuje, 

akým spôsobom bude vznikať, ako do jeho tvorby bude zapojená verejnosť a aký bude časový 

harmonogram spracovania PR.  

Pri príprave strategického dokumentu PR obce Ostrovany nám záleží na názoroch našich 

obyvateľov preto jej súčasťou je aj dotazník, v ktorom sa môžu občania našej obce ako aj spoločenské 

organizácie vyjadriť k otázkam týkajúcim sa rozvoja obce. Na základe uvedeného, v záujme 

objektívnosti a komplexnosti PR prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave 

podkladov vyplnením dotazníka. Dotazníky sú anonymné a budú použité pri 

spracovaní návrhu PR. Termín na zasielanie dotazníkov je do 30.8.2015. 

Vyplnené dotazníky doručte osobne na obecný úrad alebo e-mailom na adresu : 

obecostrovany@obecostrovany.sk 
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Zámer spracovania PR 

Názov dokumentu Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 - 2022 

Forma spracovania 

Spracovanie PR bude vykonávať obec za pomoci externých 

odborníkov, v súlade s Metodikou na vypracovanie PR obce, verzia  

2.0 (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení zákona č. 309/2014 Z.z.) 

Riadenie procesu 

spracovania 

Proces spracovania PR bude manažovaný prostredníctvom 

riadiaceho tímu, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu 

spracovania PR.  

Riadiaci tím 

Meno Funkcia v obci Činnosť 

v riadiacom tíme 

Ing. Cyril Revák starosta obce Koordinátor 

riadiaceho tímu 

 zástupca starostu 

obce 

Člen riadiaceho 

tímu 

 Poslanec OZ Člen riadiaceho 

tímu 

Mgr. Erika Rypáková externý odborník Člen riadiaceho 

tímu za 

dodávateľa 

 
Zriadená bude pracovná skupina zo zástupcov obce, ktorá bude 

zodpovedná za tvorbu obsahovej stránky PR obce  

 

Do spracovania PR bude zapojená aj verejnosť, a to formou 

získavania informácii prostredníctvom dotazníkov/ankiet, 

komunikácie a stretnutí s obyvateľmi.   

 

Obdobie spracovania 
- obdobie spracovania 08/2015 – 11/2015 

- harmonogram spracovania (samostatný dokument) 

Financovanie spracovania  Rozpočet obce 
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Harmonogram spracovania PR obce Ostrovany 

 

 Harmonogram umožňuje poslancom a obyvateľom aktívne sa zúčastňovať na procese prípravy strategického 

plánovacieho dokumentu PR obce Ostrovany, prípadne koordinovať strategické plánovanie v území s prípravou 

iných strategických plánovacích dokumentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Termín 
August 

2015 

September 

2015 

Október 

2015 
November 

2015 

Úvod x    

Analytická časť x x   

Strategická časť  x   

Programová časť  x   

Realizačná časť 
 

 x  

Finančná časť 
 

 x  

Verejné prerokovanie 
 

 x  

Schválenie PR obec. 

zastupiteľstvom 
 

 

 

 x 


