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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč SCHVAĽUJE 

 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2022 – 2026 

podľa predloženého návrhu 

 

 

 

2. ODÔVODNENIE 

 

Program rozvoja obce (PRO) alebo tiež Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

(PHSR)* je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 

Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Vypracovanie tohto 

dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v 

prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie. 

 

Schválením v obecnom zastupiteľstve sa stáva záväzným nástrojom strategického, plánovitého a 

systémového riadenia rozvoja našej obce. 

 

PHSR ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11, ods. 4, 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:  

c) schvaľovať koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.  

 

 

Proces prípravy PHSR: 

28.03.2022 uzatvorená Zmluva o dielo so spoločnosťou PROROZVOJ, s.r.o. na vypracovanie 

strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Poproč na 

roky 2022 – 2026“ 

01.04.2022 – začiatok realizácie prieskumu verejnej mienky obyvateľov o živote v obci, pre 

získanie názoru spracovaný dotazník:  

Dotazníky boli dostupné: 

- online dotazník – od 04.04.2022 do 02.05.2022 prostredníctvom webového sídla obce 

- papierový dotazník – doručený do každej domácnosti, na vyplnenie do 24.04.2022, zberné 

miesta dotazníkov: obecný úrad, potraviny, zdravotné stredisko 

- informácia pre verejnosť: miestny rozhlas, webové sídlo, sociálna sieť 

04.04.2022 – zverejnenie online dotazníku  

18.04.2022 – požiadavka na hodnotenie plnenia predošlého PHRSR 2016-2022 

23.05.2022 – odoslané hodnotenie starého PHRSR 

Máj – začiatok júna – vyhodnotenie doručených dotazníkov: 127 vyplnení (z toho 8 v papierovej 

forme) 

20.06.2022 – doručená sumarizácia názorov v Dotazníku k PHRSR 

27.06.2022 – na zasadnutí OZ starostka informovala o stave procesu prípravy a spracovania 

nového PHRSR 
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06.10.2022 – doručený návrh dokumentu PHRSR 2022-2026 

09.02.2023 – prerokovanie a pripomienkovanie návrhu PHRSR na zasadnutí Komisie životného 

prostredia a projektového plánovania 

09.02.2023 – odoslanie pripomienok na zapracovanie 

07.03.2023 – zverejnenie návrhu PHRSR na pripomienkovanie verejnosti 

V termíne na pripomienkovanie nedoručené žiadne pripomienky verejnosti. 

 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2022 – 2026 

prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 23.03.2023. 


