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Návrh na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie 
strategického dokumentu PHRSR mesta Strážske 

na roky 2023 - 2030 

 

„Vypracovaná v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií 

schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:   Ing. Lucia Harmanová, referent pre projekty a granty 

   Ing. Silvia Miklošová, referent pre projekty a granty 

   Mgr. Zuzana Voľanská, referent pre správu majetku a podnikanie 

Predkladá:      Ing. Dušan Cacara, prednosta Mestského úradu 

Materiál určený pre: Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 



Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom, dňa 7.12.2016 uznesením č. 226/2016 schválilo Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 -2022 v súlade s metodikou tvorby z r. 2014.  

Vytvorenie nového dokumentu PHRSR je potrebné najmä z nasledujúcich dôvodov: 

• Podmienka zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 
• Končiaca platnosť aktuálneho dokumentu PHSR 2016 – 2022 
• Nové koncepčné rámce pre tvorbu a implementáciu stratégii Partnerská dohoda s EÚ 

pre nové programové obdobie 2021-2027 a Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 
2030 pre udržateľný rozvoj v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere – 
Slovensko 2030. Je potrebné vytýčenie nových cieľov v súvislosti s politikou EÚ 
a národnou rozvojovou politikou. 

• Určujúce globálne trendy ako sú : klimatické zmeny, prístup k zeleni a budovám, 
starnutie obyvateľstva, pandémia COVID, inovácie v informačných technológiách 
„smart mesto“, energetická náročnosť a podiel obnoviteľných zdrojov energie. 
 

Mesto z uvedených dôvodov pristupuje k vytvoreniu nového Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja na roky 2023 -2030 (ďalej PHRSR). 
Na vytvorenie strategického dokumentu využije vlastné personálne kapacity aj vďaka projektu 
„Zefektívnenie verejnej správy regiónu“  v rámci Operačného programu Efektívna verejná 
správa, ITMS2014+: 314011ARP6, prostredníctvom ktorého došlo k zvýšeniu personálnych 
kapacít o 1 pracovné miesto s posilnením kapacít na odborný personál. 
 
Tvorba strategického dokumentu je naplánovaná  v mesiacoch január – november 2022. 
 
Nový PHRSR bude spracovaný v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby 
verejných stratégií schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. 
apríla 2017 (verzia 1.0.3. z januára 2020). PHRSR bude rešpektovať povinné prílohy, 
plánovacie a podporné dokumenty a postup tvorby navrhované metodikou. 
 
Nový dokument PHRSR bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. 

 
V prílohe predkladáme Vstupnú správu pre spracovanie PHRSR s podrobnými informáciami 
o zámere spracovania. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom schvaľuje Vstupnú správu  pre spracovanie strategického 
dokumentu PHRSR mesta Strážske na roky 2023 – 2030. 

 
 

V Strážskom, 3.12.2021 
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