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Obec Turová
Zápisnica č. 1
z pracovného stretnutia prípravy PHSR 2014 – 2020, s výhľadom do roku 2022
Miesto:

Obecný úrad Turová

Dátum:

26.5.2015

Čas:

16:00 hod.

Program:
1. Privítanie partnerov
2. Prezentácia skúseností v oblastí zastupovania záujmov zo strany partnerov
3. Zhodnotenie postupov práce a aktivít pre tvorbu, realizáciu a vyhodnocovanie PHSR
4. Príprava a schválenie plánu informovanosti a propagácie tvorby PHSR pre širokú
verejnosť
5. Plán spolupráce pre zber informácií a podnetov zo strany aktívnych skupín a širokej
verejnosti
6. Návrhy koncepcie jednotlivých častí PHSR
7. Diskusia
8. Záver
1. Privítanie partnerov, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie
Starostka obce privítala všetkých zúčastnených partnerov dohody o spolupráci, expertov a
odborníkov pre strategické plánovanie pri príprave, realizácii a vyhodnotení PHSR.
2. Prezentácia skúseností v oblastí zastupovania záujmov zo strany partnerov
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie odprezentovali svoje
oblasti spoločenského života obce, ktoré v partnerstve zastupujú. Prezentácie boli dôkazom
toho, že pracovná skupina má široký dosah umožňujúci zabezpečiť prehľad vo veci
zapracovania a zhodnocovania priorít, opatrení a akčných plánov PHSR v prospech celého
obyvateľstva obce.
Partneri zastupujú oblasť vzdelávania, podnikania, vzdelávania, zdravia, kultúry, športu,
bezpečia, poriadku a ochrany života v obci.
3. Zhodnotenie postupov práce a aktivít pre tvorbu, realizáciu a vyhodnocovanie
PHSR
Partneri dohody o spolupráci si stanovili nasledovné postupy práce pri tvorbe PHSR:
a. Osobná príprava návrhov problematiky, potrieb a aktivít jednotlivých oblastí
svojho zastupovania
b. Vedenie diskusií na úrovni jednotlivcov a skupín obyvateľov obce
c. Zber a spracovanie podnetov zo strany jednotlivcov a skupín obyvateľov obce
d. Vypracovanie podnetovej správy pre zasadnutia pracovných skupín
a workshopov pre tvorbu PHSR
e. Spolupráca s OcÚ a ostatnými partnermi dohody o spolupráci pre zladenie
potrieb a záujmov širokej komunity v rôznych oblastiach záujmu

Obec Turová
f. Spolupráca s expertmi a odborníkmi na formulácii daných problémov, potrieb
a záujmov pre tvorbu priorít, opatrení a akčných plánov PHSR pre jednotlivé
oblasti záujmu
g. Spolupráca s jednotlivcami a skupinami obyvateľov obce pri potvrdení
vhodnosti vytýčených postupov a aktivít pre dosiahnutie cieľov
h. Osobná účasť na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev venovaných príprave
a schváleniu PHSR.
4. Príprava a schválenie plánu informovanosti a propagácie tvorby PHSR pre širokú
verejnosť
Partneri dohody o spolupráci si stanovili nasledovný plán informovanosti a propagácie
tvorby PHSR:
a. Zabezpečenie oznamu o príprave PHSR na verejnej tabuli
b. Priebežné oznamy o zasadnutiach pracovnej skupiny v miestnom rozhlase
c. Zverejnenie výstupov a výsledkov pracovných skupín na web stránke obce
d. Tvorba a šírenie informačných letákov so základnými údajmi o obsahu PHSR
e. Šírenie výstupov a výsledkov zasadnutí pracovných skupín zo strany partnerov
dohody o spolupráci voči ostatných obyvateľov obce
f. Zabezpečenie prístupu ostatných aktivistov a akčných skupín na pracovné
stretnutia a workshopy pre tvorbu PHSR
g. Rôzne formy výzvy pre účasť obyvateľov na zasadnutia obecných
zastupiteľstiev pri prezentáciách, doplneniach, spracovaní finálnej verzie
a schválení PHSR
h. Zabezpečenie prístupu obyvateľov obce k nahliadnutiu do schválenej verzie
PHSR
5. Plán spolupráce pre zber informácií a podnetov zo strany aktívnych skupín a
širokej verejnosti
Partneri dohody o spolupráci, experti a odborníci pre strategické plánovanie si stanovili
nasledovný plán pre zber informácií a podnetov zo strany aktívnych skupín a širokej verejnosti:
a. Prezentácia plánu a myšlienok programu hospodárskeho asociálneho rozvoja
obce
b. Vedenie diálogov a diskusií v oblasti záujmu jednotlivcov a skupín obyvateľov
obce
c. Spracovanie a formulácia podnetov zo strany jednotlivcov a skupín z oblasti
záujmu
d. Tlmočenie a obhajoba podnetov zo strany jednotlivcov a skupín na pracovných
stretnutiach a workshopoch pre tvorbu PHSR
e. Zapracovanie podnetov zo strany jednotlivcov a skupín do pracovných verzií
diela PHSR
6. Návrhy koncepcie jednotlivých častí PHSR
Partneri dohody o spolupráci a experti a odborníci pre strategické plánovanie si stanovili
nasledovný návrh základnej koncepcie jednotlivých častí PHSR:
a. Technická infraštruktúra
b. Ľudské zdroje
c. Sociálno-ekonomický rozvoj obce
d. Oblasť životného prostredia
e. Turizmus a cestovný ruch
f. Propagácia a informovanosť obce
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Tieto oblasti sa budú ďalej členiť na priority, opatrenia, podopatrenia a akčné plány pre
efektívne využitie prostriedkov vedúcich k zveľadeniu obce. Konečné znenie finálnej verzie
bude schvaľované na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
7. Diskusia
Jednotliví partneri dohody o spolupráci, experti a odborníci pre strategické plánovanie
odprezentovali svoje návrhy a podnety pre efektívne využitie rôznych prostriedkov v oblastiach
svojho záujmu pri tvorbe, spracovaní a realizácii PHSR
Starostka obce jasne zadefinovala možnosti pre spoluprácu v oblasti materiálnotechnického zabezpečenia (priestory OcÚ, PC a informačné technológie, občerstvenie ai.)
a personálneho zabezpečenia (pracovníci OcÚ, ostatní zamestnanci obce, spolupracujúce
organizácie) pre ostatných členov partnerskej dohody, expertov a odborníkov pre strategické
plánovanie pre prípravu a tvorbu PHSR
8. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na pracovnom stretnutí a za úsilie, ktoré,
jednotliví partneri vynaložia pri príprave, realizácií a vyhodnocovaní PHSR na roky 2014 –
2020 s výhľadom do roku 2022

V obci Turová dňa: 26.5.2015

Ing. Jana Jarotová, starostka obce

Obec Turová
Zápisnica č. 2
z pracovného stretnutia prípravy PHSR 2014 – 2020, s výhľadom do roku 2022
Miesto:

Obecný úrad Turová

Dátum:

16.6.2015

Čas:

16:00 hod.

Program:
1. Privítanie partnerov
2. Prezentácia priebežných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
3. Zhodnotenie priebežných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
4. Stanovenie nasledujúceho plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo strany
aktívnych skupín a širokej verejnosti
5. Rozvoj koncepcie jednotlivých častí PHSR na základe dosiahnutých výstupov a
výsledkov
6. Diskusia
7. Záver
1. Privítanie partnerov, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie
Starostka obce privítala všetkých zúčastnených partnerov dohody o spolupráci, expertov a
odborníkov pre strategické plánovanie pri doterajšej príprave, realizácii a vyhodnotení PHSR.
2. Prezentácia priebežných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie odprezentovali svoje
dosiahnuté výstupy a výsledky pri šírení informácií a zbere údajov z oblasti spoločenského
života obce, ktoré v partnerstve zastupujú. Prezentácie boli dôkazom toho, že pracovná skupina
efektívne a celoplošne zabezpečuje prehľad vo veci priebežného zapracovania a zhodnocovania
priorít, opatrení a akčných plánov PHSR v prospech celého obyvateľstva obce.
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie úspešne zapájajú
jednotlivcov aj širokú verejnosť do procesu prípravy PHSR z rôznych oblastí spoločenského
a sociálno-ekonocikého prostredia.
3. Zhodnotenie priebežných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
Jednotliví partneri dohody o spolupráci zhodnotili priebežné výsledky a postupy práce pri
tvorbe PHSR:
a. Každý partner predstavil svoj plán práce, informovanosti a propagácie tvorby
PHSR v svojej oblasti záujmu
b. Odprezentovali sa výsledky a výstupy diskusií na úrovni jednotlivcov a skupín
obyvateľov obce v rôznych oblastiach záujmu. Diskusie boli vecné a podnetné
pre potrebu tvorby koncepcie PHSR
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c. Predložili sa priebežné, spracované podnety zo strany jednotlivcov a skupín
obyvateľov obce pre potreby expertov a odborníkov na strategické plánovanie
vo forme podnetovej správy pre zasadnutia pracovných skupín a workshopov
pre tvorbu PHSR. Podnetové správy boli vecné, priehľadné a použiteľné pre
potreby expertov.
d. Prehodnotila sa priebežná spolupráca partnerov dohody o spolupráci a expertov
a odborníkov pre stratégiu plánovania s OcÚ na zladení potrieb a záujmov
širokej komunity v rôznych oblastiach záujmu. Doterajšia spolupráca je na
dobrej úrovni.
e. Prehodnotila sa spolupráca s expertmi a odborníkmi na formulácii daných
problémov, potrieb a záujmov pre tvorbu priorít, opatrení a akčných plánov
PHSR pre jednotlivé oblasti záujmu. Experti priebežne spracovávajú štatistické
údaje a formulujú jednotlivé časti diela PHSR
f. Prehodnotil sa plán spolupráce s jednotlivcami a skupinami obyvateľov obce pri
potvrdení vhodnosti vytýčených postupov a aktivít pre dosiahnutie cieľov, ktoré
boli zadefinované na tomto pracovnom stretnutí. Vyzdvihla sa potreba
propagácie výstupov zadefinovaných expertmi pre strategické plánovanie.
4. Stanovenie nasledujúceho plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo
strany aktívnych skupín a širokej verejnosti
Partneri dohody o spolupráci si stanovili priebežný plán informovanosti a propagácie
tvorby PHSR:
a. Zabezpečenie aktuálneho oznamu o príprave PHSR na verejnej tabuli
b. Priebežné oznamy o zasadnutiach pracovnej skupiny v miestnom rozhlase
c. Zverejnenie aktuálnych výstupov a výsledkov pracovných skupín na web
stránke obce
d. Priebežné šírenie výstupov a výsledkov zasadnutí pracovných skupín zo strany
partnerov dohody o spolupráci voči ostatných obyvateľov obce
e. Zabezpečenie prístupu ostatných aktivistov a akčných skupín na pracovné
stretnutia a workshopy pre tvorbu PHSR
5. Rozvoj koncepcie jednotlivých častí PHSR na základe dosiahnutých výstupov a
výsledkov
Partneri dohody o spolupráci a experti a odborníci pre strategické plánovanie potvrdili
správnosť návrhu základnej koncepcie jednotlivých častí PHSR:
g. Technická infraštruktúra
h. Ľudské zdroje
i. Sociálno-ekonomický rozvoj obce
j. Oblasť životného prostredia
k. Turizmus a cestovný ruch
l. Propagácia a informovanosť obce
Tieto oblasti sa budú ďalej, na základe podnetov zo strany partnerov dohody o spolupráci
členiť na priority, opatrenia, podopatrenia a akčné plány. Konečné znenie finálnej verzie bude
kreované na ďalších pracovných stretnutiach a schvaľované na riadnom alebo mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
6. Diskusia
Jednotliví partneri dohody o spolupráci, experti a odborníci pre strategické plánovanie
odprezentovali svoje získané skúsenosti, návrhy a podnety pre efektívne využitie rôznych
prostriedkov v oblastiach svojho záujmu pri tvorbe, spracovaní a realizácii PHSR
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Starostka obce zhodnotila výsledky pre spoluprácu v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia (priestory OcÚ, PC a informačné technológie, občerstvenie ai.) a personálneho
zabezpečenia (pracovníci OcÚ, ostatní zamestnanci obce, spolupracujúce organizácie) pre
ostatných členov partnerskej dohody, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie pre
prípravu a tvorbu PHSR. Podpora zo strany OcÚ je na dobrej úrovni
7. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na pracovnom stretnutí a za úsilie, ktoré,
jednotliví partneri vynakladajú pri príprave PHSR na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku
2022

V obci Turová, dňa: 16.6.2015

Ing. Jana Jarotová, starostka obce

Obec Turová
Zápisnica č. 3
z pracovného stretnutia prípravy PHSR 2014 – 2020, s výhľadom do roku 2022
Miesto:
Dátum:
Čas:

Obecný úrad Turová.
7.7.2015
16:00 hod.

Program:
1. Privítanie partnerov
2. Prezentácia priebežných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
3. Zhodnotenie priebežných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
4. Stanovenie nasledujúceho plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo strany
aktívnych skupín a širokej verejnosti
5. Rozvoj koncepcie jednotlivých častí PHSR na základe dosiahnutých výstupov a
výsledkov
6. Diskusia
7. Záver
1. Privítanie partnerov, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie
Starostka obce znova privítala všetkých zúčastnených partnerov dohody o spolupráci,
expertov a odborníkov pre strategické plánovanie na pracovnom stretnutí pre prípravu PHSR.
2. Prezentácia priebežných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie odprezentovali svoje
dosiahnuté výstupy a výsledky za uplynulé obdobie pri šírení informácií a zbere údajov z
oblasti spoločenského života obce, ktoré v partnerstve zastupujú.
Priebežné prezentácie boli dôkazom toho, že pracovná skupina naďalej efektívne a
celoplošne zabezpečuje prehľad vo veci priebežného zapracovania a zhodnocovania priorít,
opatrení a akčných plánov PHSR v prospech celého obyvateľstva obce.
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie naďalej úspešne zapájajú
jednotlivcov aj širokú verejnosť do procesu prípravy PHSR z rôznych oblastí spoločenského
a sociálno-ekonomického prostredia.
Priebežné výsledky poukazujú na skutočnosť, že do spracovania PHSR sa zapájajú nielen
rôzne vekové štruktúry ale aj pohlavia
3. Zhodnotenie priebežných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
Jednotliví partneri dohody o spolupráci zhodnotili priebežné výsledky a postupy práce pri
tvorbe PHSR:
a. Každý partner predstavil následný svoj plán práce, informovanosti a propagácie
tvorby PHSR v svojej oblasti záujmu.
Doterajšie plány sú dostačujúce a efektívne pre šírenie informácií o prípravách
PHSR
b. Postupne sa odprezentovali výsledky a výstupy diskusií na úrovni jednotlivcov a
skupín obyvateľov obce v rôznych oblastiach záujmu.
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Diskusie boli naďalej vecné a podnetné pre potrebu tvorby koncepcie PHSR
c. Predložili sa priebežné, spracované podnety zo strany jednotlivcov a skupín
obyvateľov obce pre potreby expertov a odborníkov na strategické plánovanie
vo forme priebežnej podnetovej správy pre zasadnutia pracovných skupín
a workshopov pre tvorbu PHSR.
Podnetové správy sú naďalej vecné, priehľadné a použiteľné pre potreby
expertov na strategické plánovanie.
d. Prehodnotila sa priebežná spolupráca partnerov dohody o spolupráci a expertov
a odborníkov pre stratégiu plánovania s OcÚ na zladení potrieb a záujmov
širokej komunity v rôznych oblastiach záujmu, ktoré sa odrazia v skladbe diela
PHSR.
Doterajšia spolupráca je naďalej na dobrej a efektívnej úrovni.
e. Prehodnotila sa priebežná spolupráca s expertmi a odborníkmi na formulácii
daných problémov, potrieb a záujmov pre tvorbu priorít, opatrení a akčných
plánov PHSR pre jednotlivé oblasti záujmu.
Experti priebežne spracovávajú štatistické údaje, základné informácie
a konkrétne formulujú jednotlivé časti diela PHSR
f. Priebežne sa prehodnotil plán spolupráce s jednotlivcami a skupinami
obyvateľov obce pri potvrdení vhodnosti vytýčených postupov a aktivít pre
dosiahnutie cieľov, ktoré boli zadefinované na minulom a tomto pracovnom
stretnutí.
Prehodnotila sa neustála potreba propagácie výstupov zadefinovaných partnermi
a naformulovaných expertmi pre strategické plánovanie.
4. Stanovenie nasledujúceho plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo
strany aktívnych skupín a širokej verejnosti
Partneri dohody o spolupráci si stanovili ďalší priebežný plán informovanosti a propagácie
tvorby PHSR:
a. Zabezpečenie aktuálneho oznamu o príprave PHSR na verejnej tabuli
b. Priebežné oznamy o zasadnutiach pracovnej skupiny v miestnom rozhlase
c. Zverejnenie aktuálnych výstupov a výsledkov pracovných skupín na web
stránke obce
d. Priebežné šírenie výstupov a výsledkov zasadnutí pracovných skupín zo strany
partnerov dohody o spolupráci voči ostatným obyvateľom obce
e. Zabezpečenie prístupu ostatných aktivistov a akčných skupín na pracovné
stretnutia pre tvorbu PHSR
5. Rozvoj a kreovanie koncepcie základných častí PHSR na základe dosiahnutých
výstupov a výsledkov
Partneri dohody o spolupráci a experti a odborníci pre strategické plánovanie potvrdili
doterajšiu správnosť návrhu základnej koncepcie jednotlivých častí PHSR:
m. Technická infraštruktúra
n. Ľudské zdroje
o. Sociálno-ekonomický rozvoj obce
p. Oblasť životného prostredia
q. Turizmus a cestovný ruch
r. Propagácia a informovanosť obce
Tieto oblasti sa naďalej formulujú, na základe podnetov zo strany partnerov dohody o
spolupráci členiť na priority, opatrenia, podopatrenia a akčné plány.
Platné znenie finálnej verzie bude kreované na ďalších pracovných stretnutiach a
schvaľované na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
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6. Diskusia
Jednotliví partneri dohody o spolupráci, experti a odborníci pre strategické plánovanie
odprezentovali svoje doterajšie získané skúsenosti, návrhy a podnety pre efektívne využitie
rôznych prostriedkov v oblastiach svojho záujmu pri tvorbe, spracovaní a realizácii PHSR
Starostka obce opäť zhodnotila výsledky pre spoluprácu v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia (priestory OcÚ, PC a informačné technológie, občerstvenie ai.) a personálneho
zabezpečenia (pracovníci OcÚ, ostatní zamestnanci obce, spolupracujúce organizácie) pre
ostatných členov partnerskej dohody, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie pre
prípravu a tvorbu PHSR.
Podpora zo strany OcÚ vo veci materiálno-technickej a personálnej je na dobrej
a efektívnej úrovni
7. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na pracovnom stretnutí a za úsilie, ktoré,
jednotliví partneri a experti pre strategické plánovanie vynakladajú pri príprave PHSR na roky
2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022
V obci Turová, dňa: 7.7.2015

Ing. Jana Jarotová, starostka obce

Obec Turová
Zápisnica č. 4
z pracovného stretnutia prípravy PHSR 2014 – 2020, s výhľadom do roku 2022
Miesto:

Obecný úrad Turová

Dátum:

21.7.2015

Čas:

16:00 hod.

Program:
1. Privítanie partnerov a expertov a odborníkov na strategické plánovanie
2. Prezentácia priebežných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
3. Zhodnotenie priebežných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
4. Stanovenie nasledujúceho plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo strany
aktívnych skupín a širokej verejnosti
5. Rozvoj koncepcie jednotlivých častí PHSR na základe dosiahnutých výstupov a
výsledkov
6. Diskusia
7. Záver
1. Privítanie partnerov, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie
Starostka obce srdečne privítala všetkých zúčastnených partnerov dohody o spolupráci,
expertov a odborníkov pre strategické plánovanie na pracovnom stretnutí pre prípravu PHSR.
Vyzdvihla spokojnosť s doterajším priebehom spracovania PHSR obce, ktoré rozvírilo
diskusie na rôznych úrovniach spoločenského diania.
2. Prezentácia priebežných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie odprezentovali svoje
dosiahnuté výstupy a výsledky za uplynulé obdobie pri šírení informácií a zbere údajov z
oblasti spoločenského života obce, ktoré v partnerstve zastupujú. Výsledky boli uspokojivé
a v dostatočnom rozsahu.
Priebežné prezentácie boli dôkazom toho, že pracovná skupina naďalej efektívne a
celoplošne zabezpečuje prehľad vo veci priebežného zapracovania a zhodnocovania priorít,
opatrení a akčných plánov PHSR v prospech celého obyvateľstva obce.
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie naďalej úspešne zapájajú
jednotlivcov aj širokú verejnosť do procesu prípravy PHSR z rôznych oblastí spoločenského
a sociálno-ekonomického prostredia. Dôkazom sú široké diskusie na rôznych spoločenských
úrovniach života obce.
Priebežné výsledky poukazujú na skutočnosť, že do spracovania PHSR sa zapájajú nielen
rôzne vekové štruktúry ale aj pohlavia a ekonomického zamerania. Zúčastnená pracovná
skupina sa zhodla na tom, že do prípravy PHSR sa momentálne aktívne zapája veľká väčšina
ekonomicky činného obyvateľstva.
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3. Zhodnotenie priebežných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
Jednotliví partneri dohody o spolupráci zhodnotili priebežné výsledky a postupy práce pri
tvorbe PHSR:
a. Každý partner predstavil svoj následný plán práce, informovanosti a propagácie
tvorby PHSR v svojej oblasti záujmu.
Doterajšie plány informovanosti sú dostačujúce a efektívne pre šírenie
informácií o prípravách PHSR
b. Postupne sa opäť odprezentovali výsledky a výstupy diskusií na úrovni
jednotlivcov a skupín obyvateľov obce v rôznych oblastiach záujmu.
Diskusie sú naďalej vecné a podnetné pre potrebu tvorby koncepcie PHSR.
Priebežne sa spracovávajú a vyhodnocujú pre potreby vypracovania PHSR zo
strany expertov.
c. Predložili sa priebežné, spracované podnety zo strany jednotlivcov a skupín
obyvateľov obce pre potreby expertov a odborníkov na strategické plánovanie
vo forme priebežnej podnetovej správy pre zasadnutia pracovných skupín
a workshopov pre tvorbu PHSR.
Podnetové správy sú naďalej vecné, priehľadné a použiteľné pre potreby
expertov na strategické plánovanie.
Priebežne sa spracovávajú a vyhodnocujú pre potreby vypracovania PHSR zo
strany expertov
d. Prehodnotila sa priebežná spolupráca partnerov dohody o spolupráci a expertov
a odborníkov pre stratégiu plánovania so zástupcami a pracovníkmi OcÚ na
zladení potrieb a záujmov širokej komunity v rôznych oblastiach záujmu, ktoré
sa odrazia vo finálnej skladbe diela PHSR.
Doterajšia spolupráca je naďalej na dobrej a efektívnej úrovni.
Pracovníci OcÚ spracovávajú rôzne podnety občanov a posúvajú ich smerom
k pracovnej skupine pre prípravu PHSR.
e. Prehodnotila sa priebežná spolupráca s expertmi a odborníkmi na formulácii
daných problémov, potrieb a záujmov pre tvorbu priorít, opatrení a akčných
plánov PHSR pre jednotlivé oblasti záujmu.
Experti priebežne spracovávajú štatistické údaje, základné informácie
a informácie z kultúrno-spoločenského diania v obci a konkrétne formulujú
jednotlivé základné a poddružené časti diela PHSR.
Na pracovnom stretnutí bol zadefinovaný predbežný obsah diela PHSR
f. Priebežne sa prehodnotil plán spolupráce s jednotlivcami a skupinami
obyvateľov obce pri potvrdení vhodnosti vytýčených postupov a aktivít pre
dosiahnutie cieľov, ktoré boli zadefinované na minulom a tomto pracovnom
stretnutí.
Vyzdvihla sa neustála potreba propagácie výstupov zadefinovaných partnermi a
naformulovaných expertmi pre strategické plánovanie.
Prebiehajúce diskusie o výstupoch pracovných skupín majú pozitívny vplyv na
zapájanie sa širokých más z radov obyvateľov obce.
4. Stanovenie nasledujúceho plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo
strany aktívnych skupín a širokej verejnosti
Partneri dohody o spolupráci si stanovili ďalší priebežný plán informovanosti a propagácie
tvorby PHSR:
a. Zabezpečenie aktuálneho oznamu o príprave PHSR na verejnej tabuli
b. Priebežné oznamy o zasadnutiach pracovnej skupiny v miestnom rozhlase
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c. Zverejnenie aktuálnych výstupov a výsledkov pracovných skupín na web
stránke obce
d. Priebežné šírenie výstupov a výsledkov zasadnutí pracovných skupín zo strany
partnerov dohody o spolupráci voči ostatným obyvateľom obce
e. Zabezpečenie prístupu ostatných aktivistov a akčných skupín na pracovné
stretnutia pre tvorbu PHSR
5. Rozvoj a kreovanie koncepcie základných častí PHSR na základe dosiahnutých
výstupov a výsledkov
Partneri dohody o spolupráci a experti a odborníci pre strategické plánovanie potvrdili
doterajšiu správnosť návrhu základnej koncepcie jednotlivých častí PHSR:
s. Technická infraštruktúra
t. Ľudské zdroje
u. Sociálno-ekonomický rozvoj obce
v. Oblasť životného prostredia
w. Turizmus a cestovný ruch
x. Propagácia a informovanosť obce
Navrhli tiež znenie toto obsahu:
a. ÚVOD
b. METODICKÁ ČASŤ
c. ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ
d. PROGRAMOVÁ A REALIZAČNÁ ČASŤ
e. FINANČNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE
f. ZÁVER
g. POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE ÚDAJOV
h. ŠTATISTICKÉ INFORMÁCIE PRE PHSR
i. PRÍLOHY
Tieto oblasti a obsah sa naďalej formulujú, na základe podnetov zo strany partnerov
dohody o spolupráci členiť na priority, opatrenia, podopatrenia a akčné plány.
Platné znenie finálnej verzie bude kreované na ďalších pracovných stretnutiach a
schvaľované na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
6. Diskusia
Jednotliví partneri dohody o spolupráci, experti a odborníci pre strategické plánovanie
odprezentovali svoje doterajšie získané skúsenosti, návrhy a podnety pre efektívne využitie
rôznych prostriedkov v oblastiach svojho záujmu pri tvorbe, spracovaní a realizácii PHSR
Starostka obce opäť zhodnotila výsledky pre spoluprácu v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia (priestory OcÚ, PC a informačné technológie, občerstvenie ai.) a personálneho
zabezpečenia (pracovníci OcÚ, ostatní zamestnanci obce, spolupracujúce organizácie) pre
ostatných členov partnerskej dohody, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie pre
prípravu a tvorbu PHSR.
Podpora zo strany OcÚ vo veci materiálno-technickej a personálnej je na dobrej
a efektívnej úrovni a vedie k úspešnému vypracovaniu PHSR.
7. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na pracovnom stretnutí a za úsilie, ktoré,
jednotliví partneri a experti pre strategické plánovanie vynakladajú pri príprave PHSR na roky
2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022.
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V obci Turová, dňa: 21.7.2015

Ing. Jana Jarotová, starostka obce

Obec Turová
Zápisnica č. 5
z pracovného stretnutia prípravy PHSR 2014 – 2020, s výhľadom do roku 2022
Miesto:

Obecný úrad Turová

Dátum:

3.8.2015

Čas:

16:00 hod..

Program:
1. Privítanie partnerov a expertov a odborníkov na strategické plánovanie
2. Prezentácia záverečných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
3. Zhodnotenie záverečných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
4. Stanovenie záverečného plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo strany
aktívnych skupín a širokej verejnosti
5. Stanovenie finálneho znenia jednotlivých častí PHSR na základe dosiahnutých
výstupov a výsledkov
6. Diskusia
7. Záver
1. Privítanie partnerov, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie
Starostka obce srdečne privítala všetkých zúčastnených partnerov dohody o spolupráci,
expertov a odborníkov pre strategické plánovanie na pracovnom stretnutí pre prípravu PHSR.
Vyzdvihla spokojnosť s doterajším priebehom spracovania PHSR obce, ktoré rozvírilo
diskusie na rôznych úrovniach spoločenského diania, čo viedlo k zadefinovaniu rôznych
priorít, opatrení a plánov.
2. Prezentácia záverečných výsledkov a výstupov v oblastí svojich záujmov zo strany
jednotlivých partnerov
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie odprezentovali svoje
všetky dosiahnuté výstupy a výsledky za uplynulé obdobie pri šírení informácií a zbere údajov
z oblasti spoločenského života obce, ktoré v partnerstve zastupujú.
Všetky výsledky, počas spolupráce boli uspokojivé a v dostatočnom rozsahu.
Záverečné prezentácie boli dôkazom toho, že pracovná skupina počas celej doby efektívne
a celoplošne zabezpečovala prehľad vo veci priebežného zapracovania a zhodnocovania priorít,
opatrení a akčných plánov PHSR v prospech celého obyvateľstva obce.
Jednotliví partneri, experti a odborníci pre strategické plánovanie úspešne zapájali
jednotlivcov aj širokú verejnosť do procesu prípravy PHSR z rôznych oblastí spoločenského
a sociálno-ekonomického prostredia.
Dôkazom boli a sú široké diskusie na rôznych spoločenských úrovniach života obce.
Priebežné výsledky poukazujú na skutočnosť, že do spracovania PHSR sa zapájali nielen
rôzne vekové štruktúry ale aj pohlavia a ekonomického zamerania.
Zúčastnená pracovná skupina sa zhodla na tom, že do prípravy PHSR sa aktívne zapájala
veľká časť ekonomicky činného obyvateľstva.
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3. Zhodnotenie záverečných výsledkov aplikácie plánu informovanosti a propagácie
tvorby PHSR pre širokú verejnosť
Jednotliví partneri dohody o spolupráci zhodnotili záverečné výsledky a postupy práce pri
tvorbe PHSR:
a. Každý partner predstavil svoj finálny plán práce, informovanosti a propagácie
tvorby PHSR v svojej oblasti záujmu.
Doterajšie plány informovanosti boli a sú dostačujúce a efektívne pre šírenie
informácií o prípravách PHSR
b. Postupne sa opäť odprezentovali výsledky a výstupy diskusií na úrovni
jednotlivcov a skupín obyvateľov obce v rôznych oblastiach záujmu.
Diskusie boli a sú naďalej vecné a podnetné pre potrebu tvorby koncepcie
PHSR.
Priebežne sa spracovávajú a vyhodnocujú pre potreby finálneho vypracovania
PHSR zo strany expertov.
c. Predložili sa záverečné, spracované podnety zo strany jednotlivcov a skupín
obyvateľov obce pre potreby expertov a odborníkov na strategické plánovanie
vo forme záverečnej podnetovej správy pre zasadnutia pracovných skupín
a workshopov pre tvorbu PHSR.
Podnetové správy boli a sú naďalej vecné, priehľadné a použiteľné pre potreby
expertov na strategické plánovanie.
Finálne sa spracovávajú a vyhodnocujú pre potreby vypracovania PHSR zo
strany expertov
d. Prehodnotila sa celková spolupráca partnerov dohody o spolupráci a expertov
a odborníkov pre stratégiu plánovania so zástupcami a pracovníkmi OcÚ na
zladení potrieb a záujmov širokej komunity v rôznych oblastiach záujmu, ktoré
sa odrazia vo finálnej skladbe diela PHSR.
Doterajšia spolupráca bola a je na dobrej a efektívnej úrovni.
Pracovníci OcÚ spracovávali rôzne podnety občanov a posúvali ich smerom
k pracovnej skupine pre prípravu PHSR.
e. Prehodnotila sa celková spolupráca s expertmi a odborníkmi na formulácii
daných problémov, potrieb a záujmov pre tvorbu priorít, opatrení a akčných
plánov PHSR pre jednotlivé oblasti záujmu.
Experti spracovávali štatistické údaje, základné informácie a informácie
z kultúrno-spoločenského diania v obci a konkrétne naformulovali jednotlivé
základné a poddružené časti diela PHSR.
Na pracovnom stretnutí bol zadefinovaný konečný obsah diela PHSR
f. Finálne sa prehodnotil plán spolupráce s jednotlivcami a skupinami obyvateľov
obce pri potvrdení vhodnosti vytýčených postupov a aktivít pre dosiahnutie
cieľov, ktoré boli zadefinované na minulých a tomto pracovnom stretnutí.
Ocenila sa neustála potreba propagácie výstupov zadefinovaných partnermi a
naformulovaných expertmi pre strategické plánovanie.
Prebiehajúce diskusie o výstupoch pracovných skupín mali pozitívny vplyv na
zapájanie sa širokých más z radov obyvateľov obce.
4. Stanovenie záverečného plánu spolupráce pre zber informácií a podnetov zo
strany aktívnych skupín a širokej verejnosti
Partneri dohody o spolupráci si stanovili záverečný plán informovanosti a propagácie
tvorby PHSR:
a. Zabezpečenie aktuálneho oznamu o ukončení príprav PHSR na verejnej tabuli
b. Zverejnenie aktuálnych výstupov a výsledkov pracovných skupín na web
stránke obce
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c. Záverečné šírenie výstupov a výsledkov zasadnutí pracovných skupín zo strany
partnerov dohody o spolupráci voči ostatným obyvateľom obce
d. Zabezpečenie prístupu ostatných aktivistov a akčných skupín, ako aj celej
verejnosti na obecnom zastupiteľstve za účelom schválenia PHSR
5. Rozvoj a kreovanie koncepcie základných častí PHSR na základe dosiahnutých
výstupov a výsledkov
Partneri dohody o spolupráci a experti a odborníci pre strategické plánovanie potvrdili
znenie návrhu základnej koncepcie priorít PHSR:
a. Budovanie technickej infraštruktúry
b. Rozvoj ľudských zdrojov
c. Sociálno-ekonomický rozvoj obce
d. Ochrana a tvorba životného prostredia
e. Rozvoj turizmu a cestovného ruchu
f. Podpora propagácie a informovanosti
Navrhli tiež predfinálnej znenie obsahu PHSR:
ÚVOD
Vízia obce
METODICKÁ ČASŤ
Význam a metodika spracovania PHSR
Význam a cieľ spracovania PHSR
Metodika a postup spracovania PHSR
Charakteristika PHSR a nadväznosť na základné rozvojové dokumenty
Charakteristika PHSR
Nadväznosť PHSR na základné rozvojové dokumenty
Základné pojmy
ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ
Audit zdrojov
Charakteristika obce
Základné údaje o obci
Geografická charakteristika
Historický vývoj obce
Osobnosti obce
Heraldické znaky obce
Demografický vývoj a štruktúra obyvateľov obce
Vývoj počtu obyvateľov obce
Rozdelenie obyvateľov obce podľa veku a pohlavia
Národnostné zloženie obyvateľstva
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Vierovyznanie
Zloženie obyvateľstva podľa jazyka
Počítačová gramotnosť obyvateľstva
Ekonomická aktivita obyvateľstva
Technická infraštruktúra, Technická vybavenosť, Domový a bytový fond
Protipožiarna ochrana
Sociálna infraštruktúra
Cirkev a náboženstvo
Kultúra, šport, kluby a zariadenie
Zdravotníctvo a sociálna oblasť
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Hospodárstvo
Podnikateľské subjekty a neziskové inštitúcie v obci
Majetok obce a inštitúcie v správe obce
Realizované projekty do roku 2013
SWOT analýza obce
Stratégia rozvoja obce
Rozvojový potenciál a limity rozvoja obce
Strategický cieľ a Priority
PROGRAMOVÁ A REALIZAČNÁ ČASŤ
Programové zabezpečenie PHSR
Opatrenia a aktivity, Akčné plány
FINANČNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHSR
Zabezpečenie realizácie PHSR
Finančné zabezpečenie realizácie PHSR
Analýza finančných potrieb a možností obce
Personálne zabezpečenie realizácie PHSR
Spoločné podmienky pre úspešné projekty
Monitorovanie, vyhodnotenie a modifikácia PHSR
Spôsob monitorovania PHSR
Vyhodnotenie a modifikovanie PHSR
ZÁVER
Prílohy PHRSR
1)
Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do
spracovania PHRSR
2)
Zoznam informačných zdrojov použitých v PHRSR
3)
Zoznam skratiek použitých v PHRSR
4)
Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)
5)
Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022
6)
Dohoda o partnerstve
Tieto oblasti a obsah sa finálne naformulujú, na základe záverečných podnetov zo strany
partnerov dohody o spolupráci členiť na priority, opatrenia, podopatrenia a akčné plány.
Platné znenie finálnej verzie bude schvaľované na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
6. Diskusia
Jednotliví partneri dohody o spolupráci, experti a odborníci pre strategické plánovanie
odprezentovali svoje získané skúsenosti, návrhy a podnety pre efektívne využitie rôznych
prostriedkov v oblastiach svojho záujmu pri tvorbe, spracovaní a realizácii PHSR
Starostka obce opäť zhodnotila výsledky pre spoluprácu v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia (priestory OcÚ, PC a informačné technológie, občerstvenie ai.) a personálneho
zabezpečenia (pracovníci OcÚ, ostatní zamestnanci obce, spolupracujúce organizácie) pre
ostatných členov partnerskej dohody, expertov a odborníkov pre strategické plánovanie pre
prípravu a tvorbu PHSR.
Podpora zo strany OcÚ vo veci materiálno-technickej a personálnej je na dobrej
a efektívnej úrovni a vedie k úspešnému vypracovaniu PHSR.
Všetci členovia pracovnej skupiny dostanú najpozdejšie 10 dní pred termínom zasadnutia
obecného zastupiteľstva finálnu verziu diela PHSR k záverečnému pripomienkovaniu. Na
pripomienkovanie má každý kalendárnych 5 dní.
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7. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť na pracovných stretnutiach a za úsilie, ktoré,
jednotliví partneri a experti pre strategické plánovanie vynakladali pri príprave PHSR na roky
2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022.

V obci Turová, dňa: 3.8.2015

Ing. Jana Jarotová, starostka obce

