Príloha č.1

Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR obce
Dvorany nad Nitrou na roky 2021 - 2027
v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017
Obec
Dvorany nad Nitrou
Zadávateľ tvorby stratégie
Obec Dvorany nad Nitrou
Identifikácia územnej/-ných
Obec Dvorany nad Nitrou
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa
dokument spracováva
Plánovacie obdobie
2021 - 2027
Navrhovaný/menovaný gestor
František Košecký – starosta obce
spracovania PHRSR a jeho
Obecný úrad Dvorany nad Nitrou
kontaktné údaje
956 11 Dvorany nad Nitrou 13
starosta@obecdvoranynadnitrou.sk
Navrhovaný/menovaný
Martin Ivančík
koordinátor prípravných prác
EMANDER, s.r.o.
spracovania PHRSR a jeho
Farského 1270/8
kontaktné údaje
851 01 Bratislava
emander@emander.sk
Členovia prípravného
Anna Ďuríková
tímu/spracovatelia vstupnej
Alžbeta Šišková
správy
Marek Ďurík
Ing. Jozef Kráľ
Jozef Ušpák
Roman Krajčovič
Tomáš Valenteje
A. Základné údaje o PHRSR

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať
1.1.
Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu
- koniec programovacieho obdobia, na ktoré bol vypracovaný a schválený predchádzajúci PHRSR
obce (2015 – 2020),
- legislatívne dôvody – povinnosti vyplývajúce z aktualizácie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
- zmeny vonkajších podmienok rozvoja – nové koncepčné rámce pre tvorbu a implementáciu
stratégie (napr. Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do
roku 2030, Partnerská dohoda SR na roky 2021 - 2027, Agenda 2030, Vízia a stratégia rozvoja
Slovenska do roku 2030),
- zabezpečenie súladu strategického dokumentu obce s novou Metodikou tvorby a implementácie
programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020.
1.2.
Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje
- nedobudovaná infraštruktúra obce, resp. jej nevyhovujúci stav v súčasnej dobe,
- nedostatok stavebných pozemkov.
1.3.
Hlavné ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie
Predbežná vízia:
Dvorany nad Nitrou sú udržateľne sa rozvíjajúcou obcou, poskytujúcou kvalitné a bezpečné
prostredie pre zdravý a plnohodnotný život pre všetky kategórie svojich obyvateľov. Obec je
atraktívna predovšetkým z pohľadu bývania.
Hlavné ciele:
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Pri rešpektovaní vidieckeho rázu obce dobudovať, resp. rekonštruovať infraštruktúru obce
(vzhľadom na jej trvalú udržateľnosť) zvýšením efektívnosti využitia vnútorného potenciálu rozvoja
obce a posilnením využitia vonkajších zdrojov (podporného mechanizmu regiónu, štátu a EÚ).
2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu
2.1.
Charakter dokumentu
Spracovanie nového strategického dokumentu – PHRSR obce.
2.2.
Body obsahu PHRSR
Základné východiská procesu tvorby a obsahu:
1. Úvod

1.1. Inštitucionálne východiská,
1.2.Obsahové východiská,
1.3.Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických
dokumentov,
1.4. Informácia o prípravnom procese, procese participatívnej tvorby PHRSR

2. Analytické
východiská

2.1. Zhodnotenie stratégií, dokumentov, opatrení, aktivít a projektov
realizovaných v minulosti samotnou obcou alebo relevantným partnerom,
2.2. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR neimplementovala
2.3. Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov v
štruktúre: socio-ekonomické, územno-technické, prírodno-environmentálne,
kultúrne, inštitucionálno-organizačné
2.4. Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia v
štruktúre: socio-ekonomické, územno-technické, prírodno-environmentálne,
kultúrne, inštitucionálno-organizačné
2.5. Strom výziev a problémov
2.6. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie
2.7. Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia
2.8. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja

3. Rozvojová
stratégia

3.1. Vízia rozvoja a hlavný cieľ
3.2. Štruktúra priorít a ich väzby
3.3. Systém cieľov, ich súvislosti, indikátorov a strom indikátorov, popis
strategických a špecifických cieľov (s operatívnym charakterom), ich súvislostí a
strom cieľov
3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít a systému
cieľov PHRSR
3.5. Partneri pre implementáciu PHRSR a stratégia ich zapojenia
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4. Implementačný
plán a plán
monitorovania

4.1. Nástroje/opatrenia/aktivity na implementáciu stratégie
4.2. Podrobný plán implementácie stratégie PHRSR
4.3. Systém monitorovania plnenia priorít a cieľov stratégie

5. Plán využitia
zdrojov vrátane
finančného plánu

5.1. Plán využitia zdrojov vrátane finančného plánu implementácie stratégie pre
obdobie podľa modelu 1+2 roky a výhľad

6. Riziká
implementácie a
ich prevencia

6.1 Identifikácia a zhodnotenie rizík implementácie stratégie PHSR a opatrenia
na zníženie rizík

7. Riadenie
implementácie

7.1 Zabezpečenie súladu programového rozpočtu územnej samosprávy s
podrobným plánom implementácie stratégie
7.2 Systém transparentného hodnotenia plnenia priorít a cieľov stratégie
7.3 Systém identifikácie potreby aktualizácie alebo tvorby nového PHRSR

8. Odporúčania a
požiadavky
vyplývajúce zo
spracovania
PHRSR

8.1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR pre
nadradené a nižšie úrovne strategického riadenia

9. Využité
literárne zdroje

Zoznam využitých dokumentov a literárnych zdrojov

8.2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty

10. Prílohy

2.3.
Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategickoplánovacie regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí)
Nerelevantné
3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy,
problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR
Neuvažuje sa s variantným návrhom stratégie obsiahnutej v návrhu PHRSR.
PHRSR bude spracovaný pre správne územie obce Dvorany nad Nitrou, pozostávajúce z k. ú. Dvorany
nad Nitrou.
4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za
jednotlivé kroky
Fáza/ Obsah
Začiato Koniec Zodpovedná
Krok
k fázy
fázy
osoba/partner
1.
Identifikácia potreby a impulzov vypracovania 12/202 12/2020 Gestor
PHRSR a rozhodnutie o začatí prípravných 0
spracovania
prác
PHRSR
2.
Prípravné práce, spracovanie a schválenie 01/202 02/2021 Koordinátor
vstupnej správy vrátane predbežnej vízie
1
prípravných prác
spracovania
PHRSR
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3.
4.
5.
6.

Inventarizačná, analytická a prognostická fáza
spracovania PHRSR
Stanovenie vízie, strategického smerovania,
priorít a strategických cieľov PHRSR
Návrh vlastnej stratégie – strategického
prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie
vízie a cieľov
Nastavenie implementácie, financovania,
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR

01/202
1
03/202
1
04/202
1

02/2021 Koordinátor
tvorby stratégie
03/2021 Koordinátor
tvorby stratégie
04/2021 Koordinátor
tvorby stratégie

05/202 05/2021
1
7.
06/202 06/2021
1
5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom
Názov dokumentu
Subjekt, ktorý
Časové
dokument
zameranie
obstaral/schvaľo
val
Agenda 2030
OSN
2015 - 2030
Partnerská dohoda SR na roky 2021 EK, Úrad vlády SR
2021 - 2027
- 2027
Národná stratégia regionálneho a
Úrad vlády SR
2020 - 2030
územného rozvoja Slovenskej
republiky do roku 2030
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska
Úrad podpredsedu
2020 - 2030
do roku 2030
vlády SR pre
investície a
informatizáciu
Program hospodárskeho rozvoja a
NSK
2016 - 2022
sociálneho rozvoja NSK
6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorany nad Nitrou

Koordinátor
tvorby stratégie
Gestor
tvorby
stratégie
Relevantnosť
k spracovávané
mu PHRSR
vysoká miera
vysoká miera
vysoká miera
vysoká miera

vysoká miera

B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR
1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje
Finančné zdroje
500,- Eur
Ľudské zdroje
2 zamestnanci externého spracovateľa PHRSR a
10 z dotknutej územnej samosprávy .
Materiálne zdroje
2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch
− dobudovaná, resp. obnovená infraštruktúra obce, ktorá je trvalo udržateľná,
− zlepšenie životných podmienok všetkých kategórií obyvateľov obce,
− zvýšenie kvality sídelného prostredia,
− zachovaný vidiecky ráz obce,
− udržateľné a efektívne využitie ľudských, ekonomických a prírodných zdrojov, ich rozvoj
a ochrana,
− príťažlivosť obce z pohľadu bývania aj pre mladých,
− výhodnejšie demografické procesy (spomalenie populačného starnutia).
3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR
Personálne riziká - nástrojom na riadenie tohto rizika je najmä dôkladný a kvalitný výber externých
aj interných členov tímu prípravných prác ako aj tímu tvorby stratégie (s dôrazom na odbornosť
a prax, príp. preverovanie odporúčaní).
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C. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti
vrátane jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov)
1.1.
Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC
1.2.
Definovanie dotknutej verejnosti
Obyvatelia obce Dvorany nad Nitrou - fyzické osoby staršie ako 18 rokov, resp. právnické osoby a
občianske iniciatívy so sídlom v obci Dvorany nad Nitrou tvorené fyzickými osobami staršími ako 18
rokov, ktoré majú záujem, alebo môžu mať záujem o prípravu PHRSR pred jeho schválením.
1.3.
Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických
partnerov
Identifikácia
Hlavná
Kapacita pre
Návrh
Návrh
partnera
motivácia
zapojenie do
inštitucionalizáci kľúčových fáz
partnera pre
tvorby PHRSR
e partnerstva
zapojenia
spoluprácu
resp. využitia
partnera
existujúcej
1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR
Gestor tvorby
František Košecký – starosta obce
stratégie
Obecný úrad Dvorany nad Nitrou
956 11 Dvorany nad Nitrou 13
starosta@obecdvoranynadnitrou.sk
Koordinátor
Martin Ivančík
prípravných
EMANDER, s.r.o.
prác
Farského 1270/8
851 01 Bratislava
emander@emander.sk
Koordinátor
Martin Ivančík
tvorby
EMANDER, s.r.o.
stratégie
Farského 1270/8
851 01 Bratislava
emander@emander.sk
Členovia
František Košecký – starosta obce
riadiaceho
Ing. Jozef Kráľ – zástupca starostu obce
výboru
Martin Ivančík – EMANDER, s.r.o.
Tím pre
Tomáš Valenteje
koordináciu
Martin Ivančík – EMANDER, s.r.o.
tvorby
a implementáci
e
Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy
Pracovné tímy
Tematické pracovné tímy a ich koordinátori
v strategicko-plánovacích
regiónoch a ich
koordinátori
Tím pre hospodársku oblasť – koordinátor: Ing. Jozef Kráľ,
členovia: Marek Ďurík, Eva Némethová
Tím pre environmentálnu oblasť – koordinátor: Alžbeta Šišková,
členovia: Jozef Ušpák, Roman Krajčovič
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Tím pre oblasť kultúry, školstva a športu – koordinátor: Anna
Ďuríková;
členovia: Mgr. Miroslava Klačanská, Mgr. Jarmila Fencáková
2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov
− NSK
− Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie
− Okresný úrad Topoľčany – odbor starostlivosti o životné prostredie
− Okresný úrad Topoľčany – pozemkový a lesný odbor
− Okresný úrad Topoľčany – odbor pre cestnú dopravu
− Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
− Krajský pamiatkový úrad v Nitre
3. Dotknuté susedné štáty
Nie sú.
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