Dôvodová správa
k prejednaniu návrhu uznesenia pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Hnúšti
K bodu 17. Rôzne:
4/ Zámer spracovania aktualizácie PHSR mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2023
Predkladá:

Ing. Oľga Maciaková, prednostka MsÚ Hnúšťa
Spracovali:

Ing. Michaela Hroncová, oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí
Ing. Miroslava Vargová, predsedníčka Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Návrh na uznesenie bol prerokovaný:
Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, 12.3.2019
Odchylné stanoviská: nie sú
Stanovisko predkladateľa: v súlade s dôvodovou správou
Zdôvodnenie stanoviska predkladateľa:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Hnúšťa 2008 - 2013 s výhľadom
do roku 2020, aktualizovaný dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 - 2016 a dodatkom č. 2 na roky 2015
- 2018, je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. niektoré
opatrenia a aktivity sa môžu zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju
opodstatnenosť.
Z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa regionálneho
rozvoja, ako aj z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít mesta v oblasti jeho hospodárskeho
a sociálneho rozvoja pristúpila samospráva k spracovaniu aktualizácie PHSR na roky 2019 - 2023.
Zámer spracovania aktualizácie PHSR je spracovaný podľa Metodiky MDV SR.
Tab. č. 1: Zámer spracovania aktualizácie PHSR
Názov dokumentu

Forma spracovania

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
na roky 2019 - 2023
Spracovanie aktualizácie PHSR zabezpečí:
Mestský úrad v Hnúšti
oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí
Koordinátorkou procesov bude:
Ing. Michaela Hroncová
referent - rozvojové programy, školstvo
Metodickú podporu pri spracovaní aktualizácie PHSR budú poskytovať:
Ing. Miroslava Vargová
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Hnúšti
a predsedníčka Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Mgr. Štefan Horváth
člen Komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Dôvodom na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej
len PHSR) mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2023 je zosúladenie PHSR
s ustanoveniami zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov a s Partnerskou dohodou o využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020, ktorá definuje
stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície, a to v zmysle Metodiky
tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (z
novembra 2016).

Aktualizácia PHSR mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2023 bude vychádzať
z Analytickej časti a Strategickej časti PHSR mesta Hnúšťa na roky 2008 - 2013
výhľadovo do roku 2020, ktorý bol:
schválený uznesením MsZ v Hnúšti č. 292/2008 dňa 24.09.2008
aktualizovaný dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 - 2016, schválený
uznesením MsZ v Hnúšti č. 406/2013 dňa 13.11.2013
aktualizovaný dodatkom č. 2 PHSR na roky 2015 - 2018, schválený
uznesením MsZ č. 12/151/2015 zo dňa 28.09.2015
Predmetom aktualizácie PHSR mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2023 sú
nasledovné časti:
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Spôsob spracovania aktualizácie a realizácie PHSR:
Spracovanie aktualizácie a realizácia PHSR sa uskutoční v partnerstve verejného,
súkromného a mimovládneho sektora.

Riadenie procesu
spracovania

V procese spracovania aktualizácie PHSR bude použitá dvojstupňová riadiaca
štruktúra:
1. Riadiaci tím:
zabezpečí celkové spracovanie aktualizácie PHSR,
bude pôsobiť pod vedením koordinátora
Koordinátor:
zodpovedá za administratívnu a organizačnú časť spracovania
aktualizácie PHSR, t.j. za zber a spracovanie informácií, za
organizáciu stretnutí riadiaceho tímu a pracovných skupín, za
sumarizovanie výstupov zo stretnutí.
2. Pracovné skupiny:
budú poskytovať odborné informácie a stanoviská, podávať
a hodnotiť návrhy,
budú pôsobiť pod vedením predsedníčky a člena Komisie
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (metodická podpora).
Metodická podpora:
poskytuje odborný dohľad a metodickú pomoc na stretnutiach
riadiaceho tímu a pracovných skupín,
usmerňuje priebeh stretnutí tak, aby sa ich účastníci aktívne zapájali
a prijímali spoločné rozhodnutia.
Komunikácia medzi riadiacim tímom a pracovnými skupinami bude prebiehať na
pracovných stretnutiach. Medzi jednotlivými stretnutiami bude využívaná
elektronická forma komunikácie prostredníctvom emailov.
Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania aktualizácie PSHR:
1. Riadiaci tím:
jeho členmi budú primátor mesta, predsedovia komisií MsZ,
prednosta a vedúci oddelení MsÚ, koordinátor a členovia
metodickej podpory
2. Pracovné skupiny:
ich členmi budú interní odborníci (zamestnanci mesta, poslanci
MsZ) a externí odborníci (členovia komisií MsZ, zástupcovia
mestských organizácií, inštitúcií, podnikateľov a občianskych
organizácií pôsobiacich v meste), koordinátor a členovia metodickej
podpory
V procese realizácie PHSR bude pôsobiť pracovná skupina pre monitorovanie a
hodnotenie pod vedením primátora mesta. Jej členmi budú členovia riadiaceho
tímu a predstavitelia ďalších subjektov, ktorí budú monitorovať a hodnotiť plnenie
opatrení PHSR. Garantmi jednotlivých opatrení PHSR budú vedúci odborných
oddelení MsÚ. Garant opatrenia bude zodpovedný za:
- začlenenie finančných požiadaviek na realizáciu aktivít do rozpočtu
mesta,
- komunikáciu s inými odbornými oddeleniami MsÚ a externými
partnermi pri realizácii aktivít,
- realizáciu aktivít v kompetencii samosprávy,

-

Obdobie spracovania

Financovanie
spracovania

zabezpečenie podkladov pre monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
PHSR.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
Verejnosť bude do procesu aktualizácie PHSR zapojená:
- prostredníctvom svojich zástupcov v pracovných skupinách,
- informovaním prostredníctvom webovej stránky mesta a mestských
novín,
- verejným pripomienkovaním aktualizovaného PHSR.
Úvod (Prípravná časť) / marec 2019:
- schválenie zámeru aktualizácie PHSR v MsZ
- zverejnenie zámeru aktualizácie PHSR na webovej stránke mesta
- zostavenie riadiaceho tímu a pracovných skupín
- príprava podkladov pre aktualizáciu PHSR
Aktualizácia PSHR / marec - jún 2019:
- aktualizácia Strategickej časti PHSR
- prerokovanie aktualizovanej Strategickej časti PHSR riadiacim tímom
- spracovanie návrhu aktualizovanej Programovej, Realizačnej
a Finančnej časti PHSR a jeho prerokovanie riadiacim tímom
- prerokovanie návrhu aktualizovaných častí PHSR pracovnými
skupinami - opatrenia a projekty do roku 2023, akčný plán na 2 roky
- prerokovanie návrhu aktualizovaných častí PHSR riadiacim tímom
- oboznámenie verejnosti s návrhom aktualizovaných častí PHSR (web
mesta)
Záver / júl - september 2019:
- príprava finálnej verzie aktualizovaného PHSR
- pripomienkovanie finálnej verzie aktualizovaného PHSR riadiacim
tímom, pracovnými skupinami a verejnosťou
- spracovanie oznámenia o strategickom dokumente OÚ ŽP k aktualizácii
PHSR v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov PHSR na
životné prostredie (SEA),
- predloženie aktualizovaného PHSR na schválenie v MsZ
- zverejnenie aktualizovaného PHSR na webovej stránke mesta
Rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2021 schválený uznesením MsZ v Hnúšti
č. 3/19/2019 zo dňa 19.2.2019:
- Program 11. Administratíva
- Podprogram 11.1 Administratívna činnosť
Náklady na vlastné spracovanie: 0,00 € (v rámci schválenej náplne práce)
Náklady na metodickú podporu, odborné podklady, publicitu: 0,00 €
Náklady na odmeny členom riadiacich a pracovných tímov: 0,00 € (resp. v rámci
schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti)

Tab. č. 2: Harmonogram spracovania aktualizácie PHSR v roku 2019
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