Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 14.4.2015

Názov materiálu : „ Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025

Obsah materiálu : Dôvodová správa

Návrh na uznesenie : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča

Zámer na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
na roky 2015-2025

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ : Mgr. Jarmila Vilčeková, Referát stratégie
Predkladateľ : Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ

Dôvodová správa:
Vychádzajúc z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je povinnosťou Mesta
Piešťany vykonať aktualizáciu, resp. vypracovať nové PHSR – Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce v súlade s novelou zákona v termíne najneskôr do 31. 12.
2015.
Podľa nariadenia z odboru koordinácie subjektov regionálneho rozvoja Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa budeme podieľať na aktualizácii nového
PHSR – Programu rozvoja obce na obdobie rokov 2015-2025 podľa metodiky na
vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zmysle novely zákona
č.309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja.
Predkladáme Vám preto zámer na spracovanie PHSR mesta Piešťany na roky 2015-2025
v povinnej štruktúre formuláru č. Ú 2 z metodiky na vypracovanie PHSR.
Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR (povinný v predpísanej štruktúre)
Zámer spracovania Programu rozvoja obce
- Program rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025 (pozn.:
Názov dokumentu
obdobie platnosti, pre ktoré bude formulovaný je 7 - 10 rokov)
- s pomocou externých odborníkov - úplné spracovanie „na kľúč“
Forma
- spoluprácou s pracovníkmi samosprávy, organizáciami
spracovania
samosprávy, občanmi mesta, odborníkmi v pracovných
skupinách, podnikateľskými subjektmi na území mesta
- spôsob riadenia procesu spracovania (riadiaci tím, pracovné
Riadenie procesu
skupiny, úlohy jednotlivých aktérov a ich komunikácia),
spracovania
- zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania členovia pracovných skupín, Referáty MsÚ, komisie MsZ
Piešťany, MsKs, MsK, mestskí poslanci, Služby mesta Piešťany,
podnikateľské subjekty mesta Piešťany,
- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie,
dotazníky/ankety, stretnutia s občanmi).
- máj 2015 – december 2015
Obdobie
- harmonogram spracovania :
spracovania
- máj – verejné obstarávanie na dodávateľa, tvorba pracovných
skupín, komunikácia s poslancami, členmi komisií, informovanie
verejnosti.
- jún –november 2015 – spracovanie PRO
- december 2015 - schválenie Programu rozvoja mesta Piešťany na
roky 2015- 2025 Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.
- náklady na spracovanie – vzíde z verejného obstarávania /100
Financovanie
osobohodín/
spracovania
- z rozpočtu mesta na rok 2015 RP: 637 012 – Štúdie pre granty
vyčlenená suma 7 200 € s DPH na vypracovanie PHSR externe
- náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky,
analýzy, prognózy, dotazníky
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava
elektronických médií.
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

