OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE P A L Á R I K O V O 2015 - 2023

(podľa § 5 zákona a Prílohy č.2 č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
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I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov:

Obec Palárikovo

2. Identifikačné číslo:

503452

3. Adresa sídla:

Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa:
Mgr. Jozef Derňár, starosta obce
Tel: 0905962212
e-mail: starosta@obecpalarikovo.sk
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente , a miesto na konzultácie:
Alžbeta Jankulárová, prednostka Obecného úradu v Palárikovo, tel: 0905962213, e-mail:
jankularova@obecpalarikovo.sk
Mgr. Daniela Kozáková, manažérka Mikroregiónu Cedron - Nitrava

III. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 - 2023.

2. Charakter:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 – 2023 (PHSR Palárikovo
2015 - 2023), je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho
rozvoja. PHSR Palárikovo 2015 – 2023 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie
9 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov,
záujmových skupín a ďalších subjektov v obce Palárikovo - strategické ciele a priority rozvoja. Je
prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce Palárikovo. Vypracovanie PHSR vyplýva zo
zákona č. 309/2014 Z. z. zo dňa 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja. Obsah PHSR obce je definovaný v § 8 cit. zákona.
3. Hlavné ciele
Cieľom dokumentu „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Palárikovo 2015 2023“ je:
• kompletná analýza územia s jeho väzbami, identifikácia hlavných faktorov rozvoja s odhadom
budúceho možného vývoja obce
• návrh stratégie s výberom a popisom strategických cieľov,
• návrh opatrení k jednotlivým cieľom a prioritám,
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•

návrh úloh a postupov pri realizácii PHSR, určenie systému monitorovania a hodnotenia a zdrojov
na realizáciu stanovených cieľov.
Ciele budú definované v troch základných oblastiach rozvoja hospodárskej, sociálnej a environmentálnej
oblasti.

4. Obsah
Úvod
Analytická časť ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad
budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie
vnútorného potenciálu územia, jej limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce.
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné
ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov samosprávnej politiky v záujme dosiahnutia
vyváženého udržateľného rozvoja obce.
Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja obce. Rozpracovanie strategických cieľov v politikách hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej oblasti.
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu NSK, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanoveným
merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov.
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení aktivít, inštitucionálnej a
organizačnej stránky realizácie PHSR.

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického
dokumentu
Strategický dokument PHSR 2015 – 2023 je spracovaný v jednom variante. PHSR obce 2015 – 2023
umožňuje alternatívny postup pri realizácii špecifických cieľov a priorít.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Príprava východiskových koncepčných materiálov a podkladov
Analytická časť + prerokovanie
Strategická časť a programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Posúdenie strategického dokumentu z hľadiska zákona č.24/2006
Z. z.

Od roku 2014
02 – 05/2015
03 – 09/2015
03 – 09/2015
03 – 09/2015
09 – 11/2015

Schválenie obecným zastupiteľstvom

11/2015
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
-

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR ,
Partnerská dohody SR na roky 2014 – 2020,
Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a program SR na roky 2014 -2020,
Operačné programy pre programové obdobie 2014 – 2020,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2012-2018
Analytická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 – 2022
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP (2015)
Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014-2020
Spracované koncepcie jednotlivých odvetví v Nitrianskom kraji
Územný plán obce Palárikovo,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Palárikovo,
Program odpadového hospodárstva obce Palárikovo

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Obecné zastupiteľstvo Palárikovo
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Palárikovo

Jednotlivé oblasti – priorít v obci:
Hospodárstvo
Využitie hnedých plôch
Tvorba tematických produktov kultúrneho a poznávacieho cestovného ruchu
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry
Vybudovanie cyklochodníka z obce do priemyselného parku
Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, dobudovanie nespevnených komunikácií a chodníkov,
rekonštrukcia chodníkov v centre

Sociálna infraštruktúra
Zlepšenie sociálnej infraštruktúry , vybudovanie komunitného centra a denného stacionára,
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Zlepšenie školskej infraštruktúry modernizáciou učební, vybavením odborných učební, úpravou
okolia materskej školy, údržbou budovy školy – zníženie energetickej náročnosti,
Zlepšenie infraštruktúry bývania , najmä výstavbou nájomných bytov,
Zlepšenie kvality obecného majetku – rekonštrukciou jestvujúcej budovy MŠ na obecný úrad,
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a rozšírenie cintorína
Zlepšenie športovej infraštruktúry vybudovaním tenisových kurtov a basketbalového ihriska
Environmentálna oblasť
Zlepšenie kvality v oblasti vodného hospodárstva dobudovaním obecnej kanalizácie,
Zlepšenie kvality separovania odpadov obstaraním nových mechanizmov na zlepšenie triedenia
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Možno predpokladať, že napĺňanie strategických cieľov rozvojového dokumentu rešpektujúceho
princípy trvalo udržateľného rozvoja a platnú legislatívu pre ochranu životného prostredia a zdravia,
bude mať pri správnej implementácii prevažne pozitívny dopad na životné prostredie, sprevádzaný
rozvojom kvality života obyvateľstva a zvyšovaním životnej úrovne, efektívnejším uplatňovaním
ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania existujúceho prírodného a kultúrneho dedičstva,
zvyšovaním kvality bývania, školstva, zdravotníctva, občianskej vybavenosti a služieb, zvyšovaním
príležitostí a možností rastu zamestnanosti, znižovaním negatívnych spoločenských javov,
zlepšovaním zdravotného stavu obyvateľov. Udržateľnosť očakávaných výsledkov bude dosahovaná
aj koordináciou s tým súvisiacich úloh pri účinnej spolupráci s relevantnými sociálno-ekonomickými
partnermi obce.

Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického dokumentu vo
vzťahu k životnému prostrediu. Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného
prostredia.

IV. Dotknuté subjekty
1.

Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení
Vzhľadom na charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú všetci občania obce a
subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v obci.
Zoznam dotknutých subjektov

2.

1. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP; odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií; Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky,
2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J. Pavla II.8, 94901 Nitra
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, Slovenská ul.13 , 940 01 Nové
Zámky
5. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
6. Mesto Šurany, Námestie hrdinov č.1. 942 01 Šurany
7. Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
8. Obec Tvrdošovce, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
9. Obec Zemné, 941 22 Zemné
10. Obec Andovce, Andovce 157, 941 23 Andovce
11. Mikroregión CEDRON – NITRAVA, 951 15 Poľný Kesov
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 60 Nitra

3.

Dotknuté susedné štáty
Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty
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