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Zámer spracovania PHSR 
 

Zámer spracovania PHSR 

Názov dokumentu - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trstená na 
roky 2015 – 2022 

- Skrátené označenie v dokumente: PHSR Trstená 2015-2022 

Forma spracovania - V súlade s metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, podľa 
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
zákona č. 309/2014 Z. z.  

- PHSR Trstená 2015-2022 bude spracovaný participatívnym 
spôsobom pracovníkmi obecného úradu a Agentúrou pre 
regionálny rozvoj SEVER (ARR SEVER) za účasti 4 expertných 
pracovných skupín.    

- Spracovanie dokumentu zabezpečí Agentúra pre regionálny rozvoj 
SEVER na základe zmluvy o dielo.  

Riadenie procesu 
spracovania 

Riadiaci tím tvoria zástupcovia mestského úradu a ARR SEVER 
v nasledovnom zložení: 

- Garant:  
Ing. Juraj Bernaťák, primátor mesta 

- Zástupca spracovávateľa:  
Ing. Michal Strnál, riaditeľ agentúry 

- Poslanci obecného zastupiteľstva:  
MUDr. Vojtech Koleják 
Jozef Tyrol 

-  Zástupca neziskového sektora:  
OZ VIAC 

- Zástupca podnikateľského sektora:  
LKT, s.r.o. 

 
Poverení zamestnanci pre vypracovanie PHSR:  

Za mestský úrad: 
- Ing. Monika Slovíková 
- Ing. Ivana Gallová 
- Bc. Roman Gnida 

Za ARR SEVER:  
- Mgr. Marián Húska 
- Mgr. Mária Ondreková 
- Ing. Dominika Ďurišová  

 
Pracovné skupiny pre spracovanie PHSR:  

- Pracovná skupina životného prostredia a integrovanej 

infraštruktúry (infraštruktúra, bytová politika, odpadové 

hospodárstvo, ochrana životného prostredia, environmentálna 

infraštruktúra) 

- Pracovná skupina pre verejné služby (ľudské zdroje, 

zdravotníctvo, sociálne služby, školstvo, informačné technológie, 

bezpečnosť v meste) 

- Pracovná skupina podnikateľského prostredia, 

poľnohospodárstva, rybolovu (podnikanie a podnikateľské 

prostredie, veda a výskum, poľnohospodárstvo, rybolov) 

- Pracovná skupina cestovného ruchu, kultúry, športu 

a cezhraničnej spolupráce (cestovný ruch, kultúra, šport 

a cezhraničná spolupráca) 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C4%8Euri%C5%A1ov%C3%A1&MENO=Dominika&SID=0&T=f0&R=0
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Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: 

- Dotazníkový prieskum pre občanov (online, písomne) 
- Dotazníkový prieskum pre podnikateľov (online, písomne) 
- Zverejňovanie informácií o jednotlivých spracovaných častiach 

PHSR s možnosťou zasielania pripomienok na webovej stránke 
obce 

- Prerokovanie PHSR, resp. jednotlivých kapitol PHSR na pracovných 
skupinách, zastupiteľstve 

- Informovanie o PHSR prostredníctvom zostavenia „lite“ verzie 
PHSR v podobe informačnej brožúry 

Obdobie spracovania - Obdobie spracovávania PHSR: 03/2015 – 08/2015 
- Harmonogram spracovania PSHR: Formulár – Časový harmonogram 

vypracovania PHSR). 

Financovanie 
spracovania 

- Vypracovanie PHSR bude financované z rozpočtu obce v celkovej 
výške 4000,- EUR ako odmena externému spracovávateľovi. 
 
Kontakt na spracovateľa:  
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER 
Hviezdoslavovo nám. 1 
026 01 Dolný Kubín 
e-mail: info@arrsever.sk 
mobil: 0907 806 322, 0905 979 718 
web: www.arrsever.sk  
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