Sačurov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
na roky 2014 -2020

Oznámenie o strategickom dokumente

V zmysle §5 a prílohy č.2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2015

I. Základné údaje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sačurov na roky
2014-2020
Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s
cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho
rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného
celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Názov:
Typ:

Územné vymedzenie:
Územný plán obce
schválený:
Dátum schválenia
PHSR:
Dátum platnosti:

Obec Sačurov
áno

Verzia časti
dokumentu:
Publikovaný verejne
po častiach:
Predkladá:

1.0

V procese prípravy
1.10.2015-31.12.2020

Informácia na obecnom zastupiteľstve
Peter Barát, starosta obce

Riadenie procesu
spracovania:

Zámer spracovania PHSR
Dokument bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou na
podporu regionálneho rozvoja a metodiky na spracovanie PHSR.
Zapojenie verejnosti uskutočnené formou dotazníkov.

Informácie:

www.sacurov.sk

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov : Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sačurov
2. Charakter: Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a
prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority
ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného
celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie obce.
Základný legislatívny rámec pre vypracovanie PHSR obec Sačurov tvorí Zákon NR SR č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení. Jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje
regionálny rozvoj je PHSR obce.

Potreba vypracovať nový PHSR obce Sačurov je podmienená zmenenými podmienkami v
spoločnosti a život obce, ďalej zo zmenených legislatívnych podmienok v SR (schválenie
novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) a vyplýva z prípravy na
nové programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov
Európskej únie (EŠIF, zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, Národná stratégia
regionálneho rozvoja, priority P r e š o v s k é h o samosprávneho kraja (ďalej len NSRR
POSK), Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIUS)).
Metodika vypracovania dokumentu: uplatnenie princípu partnerstva v súlade s metodikou
OECD Nástroje regionálnej politiky na úrovni samosprávnych krajov SR a Metodikou pre
spracovanie PHSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, júl 2014).
PHSR obce Sačurov bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými pre
P r e š o v s k ý samosprávny kraj v Národnej stratégii regionálneho rozvoja (máj 2014). Pri
jeho vypracovaní sa bude uplatňovať princíp partnerstva.
3. Hlavné ciele:
Vízia rozvoja územia obce Sačurov a jej východiská
Pre stanovenie rozvojovej stratégie obce Sačurov je začiatkom celého procesu určenie novej alebo
revízia existujúcej vízie rozvoja. Vízia sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10-15 rokov a predstavuje
očakávaný stav. Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(aktualizácia máj 2014) sa očakáva , že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný
potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci
jednotlivých regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie aktualizovanej
Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný
prístup orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a
územnému rozvoju regiónov.
Vízia v oblasti regionálneho rozvoja pre Slovensko s výhľadom do roku 2030 je nasledovná:
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
V ďalšom kroku sa analyzujú doterajšie strategické ciele prípadne vízie. Obec Sačurov
identifikovala svoje ciele nasledovne: „Globálnym cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Sačurov je podporiť vyvážený rozvoj v obci prostredníctvom postupného zvyšovania
jej konkurencieschopnosti. Strategickým cieľom obce je vytvorenie vhodného sociálne – trhového a
trvalo-udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri tvorbe
pracovných príležitostí, bude založené na akceptácii vlastníckych práv jednotlivcov a povedie
jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie.“
Pre roky 2015-2030 navrhujeme víziu rozvoja obce, ktorá je zameraná hlavne na kvalitu života
občanov a jej zvyšovanie:
„Bezpečná obec priateľských, vzdelaných a pracovitých občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá
rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality života. Úspešnou
spoluprácou v regióne, realizáciou regionálnych politík a využitím investícií došlo k jej vyváženému
rozvoju.“
Z hľadiska novej terminológie je jedným z návrhov doplnenie tejto vízie zdôraznenie využitia
vnútorného potenciálu územia nasledovne: „Bezpečná obec priateľských, vzdelaných a
pracovitých občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá rozvážnym a cieľavedomým
rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality života. Úspešnou spoluprácou v regióne,

realizáciou regionálnych politík a využitím investícií došlo k využitiu vnútorného potenciálu a k
vyváženému rozvoju obce.“

4. Osnova PHSR
Bude spracovaná v povinnej predpísanej štruktúre
-

Úvod
a) Obsah
b) Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR
c) Zhrnutie východiskových dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia

-

Analytická časť
a) Rozvojový potenciál
b) Ekonomické a sociálne špecifiká
c) Odhad budúceho možného vývoja

-

Strategická časť
a) víziu územia,
b) formuláciu a návrh stratégie,
c) výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách
d) oblastiach rozvoja (sociálna oblasť, ekonomická
environmentálna oblasť),

– hospodárska

oblasť,

e) opatrenia a ich vecný, finančný a časový rámec.
5. Variantné riešenia
Nebudú spracované
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Popis aktivity

Začiatok

Koniec

Spracovanie a prerokovanie PHSR

Apríl 2015

September 2015

Predloženie PHST na zasadania OZ

Október 2015

Schválenie PHSR v OZ

December 2015

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
PHSR obce Sačurov bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými pre
P r e š o v s k ý samosprávny kraj v Národnej stratégii regionálneho rozvoja (máj 2014). Pri
jeho vypracovaní sa bude uplatňovať princíp partnerstva.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
Obecné zastupiteľstvo Sačurov – uznesením OZ
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Požiadavky na vstupy:
PHSR Sačurov na roky 2005 – 2010 s predlžením na roky 2014, základná charakteristika
územia obce, analýzy súčasného stavu obce
Údaje o výstupoch:
PHSR na roky 2014-2020, strategické ciele podľa prioritných oblasti, opatrenia a súbory aktivít
pre ich dosiahnutie merateľných ukazovateľov, finančné zabezpečenie PHSR obce Sačurov
Údaje o priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie:
- Realizácia projektových zámerov nebude mať vplyv na miestnu klímu
- Vplyv na povrchové vody môže mať súvis najmä s ich otvorenosťou ( priame ohrozenie
znečistenia) – pri realizácii projektových aktivít sa bude dohliadať na predchádzanie
znečistenia povrchových vôd
- Znečistenie podzemných vôd sa nepredpokladá
- Výrub trvalých lesných porastov sa nepredpokladá
- Rušivé vplyvy na živočíšstvo sa nepredpokladá
- Predpoklad dočasného zabratia priestranstiev stavebným odpadom v dôsledku
investičných projektových zámerov
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:
- Zvýšenie podielu zelene
Negatíva sa nepredpokladajú
Vplyv na chránené územia:
V riešenom území nie sú zastúpené chránené územia ( vtáčie územie, NATURA 2000, národné
parky, CHKO, CHVO)
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:
Nie sú známe v čase spracovania PHSR
Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice
Nepredpokladáme presah realizácie projektových zámerov za hranice SR

IV. Dotknuté subjekty
- Všetci obyvatelia obce Sačurov
- Zoznam dotknutých subjektov:
Úrad PSK – odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou
Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad
Topľou
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Obecný úrad Sačurov, ul. Osloboditeľov 385, Sačurov
Susediace obce katastra obce Sačurov: Sečovská Polianka, Dávidov, Kamenná Poruba,
Lomnica m.č. Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo, Cabov, Vechec
- Dotknuté susedné štáty:

Nie sú
V. Doplňujúce údaje
Mapová a iná grafická dokumentácia
- Súčasťou PHSR obce sú prehľadné grafy a tabuľky
Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu
- PHSR Sačurov na roky 2005 – 2010 s predlžením na roky 2014
- Územný plán obce Sačurov
- Územný plán PSK
- Návrh PHSR PSK 2015-2022
- Operačné programy na programové obdobie 2014-2020
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Sačurov 26.1.2016
VII. Potvrdenie správnosti údajov
Meno spracovateľa oznámenia: Mgr. Katarína Slobodová
Správnosť údajov oznámenia svojim podpisom potvrdzuje štatutárny zástupca obce

Peter Barát
starosta obce Sačurov

