Vstupná správa Spoločného programu rozvoja združenia obcí Mikroregión Novohradské podzámčie
2021 – 2027

Vstupná správa pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR
v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017
VÚC/skupina obcí/mesto/obec
Mikroregión Novohradské podzámčie – združenie obcí
Zadávateľ tvorby stratégie
Mikroregión Novohradské podzámčie – združenie obcí
v zastúpení Mgr. Marcel Šupica, predseda združenia
Identifikácia územnej/-ných
Obec Ábelová , Obec Gregorova Vieska, Obec Halič, Obec
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa
Lehôtka, Obec Lentvora, Obec Ľuboreč, Obec Lupoč, Obec
dokument spracováva
Mašková, Obec Podrečany, Obec Polichno, Obec Praha, Obec
Stará Halič, Obec Tomášovce, Obec Vidiná
Plánovacie obdobie
2021 - 2027
Navrhovaný/menovaný gestor
Mgr. Marcel Šupica, predseda združenia obcí – Mikroregión
spracovania PHRSR a jeho
Novohradské podzámčie, 0903 547 601,
kontaktné údaje
novohradskepodzamcie@gmail.com
Navrhovaný/menovaný koordinátor Ing. Milan Haluška, projektový manažér
prípravných prác spracovania
0949 488 890, milan.haluska@tomasovce.sk
PHRSR a jeho kontaktné údaje
Členovia prípravného
Jaroslav Maslen – starosta obce Ábelová
tímu/spracovatelia vstupnej správy Renata Hrnčiarová, Bc. – starosta obce Gregorova Vieska
Alexander Udvardy, Mgr. – starosta obce Halič
Richard Laššan – starosta obce Lehôtka
Dušan Sudár – starosta obce Lentvora
Marcel Šupica, Mgr. – starosta obce Ľuboreč
Peter Tejiščák, Ing. – starosta obce Lupoč
Bronislava Brablecová, Ing. – starostka obce Mašková
Peter Kulich, Ing. – starosta obce Podrečany
Pavel Kyseľ – starosta obce Polichno
Erik Marčok – starosta obce Praha
Jozef Gembec, Ing. – starosta obce Stará Halič
Ján Mičuda, Ing. – starosta obce Tomášovce
Ján Šupica, Ing. – starosta obce Vidiná
A. Základné údaje o PHRSR
1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať
1.1.Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu
 Podmienka zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja,



Záujem zlepšiť kvalitu života občanov a podmienky pre ekonomické aktivity v skupine obcí,
zaviesť efektívnejší systém strategického riadenia skupiny obcí,



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.



Potreba spoločnej reakcie na výzvy a potreba spoločného prístupu pri riešení problémov
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Naplnenie podmienky pre prístup k verejným finančným zdrojom

 Potreba územnej spolupráce
1.2.Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje
Negatívny demografický vývoj populácie na vidieku – odchod mladých ľudí do väčších miest a do
zahraničia.
Málo pracovných miest – vysoká miera nezamestnanosti v celom regióne. Málo príležitosti
zamestnať sa.
Odpadové hospodárstvo – nadmerná produkcia odpadov, ich nízke zhodnocovanie, výskyt čiernych
skládok. Nedostatočná miera triedenia odpadov.
Chýbajúca infraštruktúra v cestovnom ruchu - chýbajúca cyklistická infraštruktúra pre zníženie
podielu. automobilovej dopravy (vysoký potenciál územia pre cyklodopravu).Chýbajúce turistické
značenie.
Potreba podpory podnikania vrátane riešenia dostupnosti potravín na vidieku.
Nedostatok spoločenských podujatí spojených s prezentáciou členských obcí mikroregiónu.
Zvyšujúce sa požiadavky na starostlivosť o seniorov – absencia, resp. nedostatočné kapacity
sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
Problematické správanie MRK – nevhodné správanie a životný štýl MRK.
Znečistenie ovzdušia - veľký podiel betónových a asfaltových nepriepustných plôch a klimatické
zmeny zvyšujú teplotu ovzdušia. Zlý stav ovzdušia z dôvodu zhusťujúcej sa automobilovej dopravy.
Chýbajúca/nevyhovujúca technická infraštruktúra – miestne chodníky a cesty v zlom stave,
budovanie cyklistických trás, verejná kanalizácia, oprava kultúrnych pamiatok, bezpečnosť –
kamerové systémy, osvetlenie.
Adaptácia na klimatické zmeny – verejná zeleň, tieň, vodozádržné plochy, protipovodňové opatrenia,
podpora poľnohospodárov – potravinová neistota v dôsledku zmeny podnebia.
1.3.Hlavné ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie
Predbežná vízia do roku 2027:
Mikroregión Novohradské podzámčie bude atraktívnym a bezpečným územím pre svojich obyvateľov
a návštevníkov. Bude v ňom vytvárané prostredie s kompletne dobudovanou technickou a sociálnou
infraštruktúrou s dôrazom na zdravé životné prostredie. Budú zabezpečené vhodné podmienky pre
pokojné a kvalitné bývanie s poskytovaním dostatku možností na trávenie voľného času formou
organizovania spoločenských, kultúrnych, či športových podujatí.
Hlavné ciele:
 Skvalitniť odpadové hospodárstvo na území mikroregiónu
 Budovať a rozvíjať infraštruktúru v cestovnom ruchu
 Podporovať podnikanie na území mikroregiónu s dôrazom riešenia dostupnosti potravín na
vidieku
 Zvýšenie kultúrno- spoločenskej a športovej úrovne života na území mikroregiónu
 Podporovať rozvoj ľudských zdrojov (sociálne, zdravotnícke služby, vzdelávacie aktivity)
 Dobudovať a skvalitniť technickú infraštruktúru
2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu
2.1.Charakter dokumentu
Spoločný program rozvoja združenia obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie 2021 - 2027 je nový
strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v
národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Vypracovanie dokumentu ako spoločného PHRSR obcí v spolupráci s inými obcami je v súlade s § 8a
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
2.2.Body obsahu PHRSR
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1. ÚVOD:
• Inštitucionálne základne východiská procesu
• Obsahové východiská
• Relevantné výstupy z nadradených programových a strategických dokumentov
• Informácia o prípravnom procese, procese participatívnej tvorby PHRSR
2. ANALYTICKÁ ČASŤ:
• Identifikácia územia
• Sociálno – ekonomická analýza
• Územno – technická analýza
• Prírodno – environmentálna analýza
• SWOT analýza
3. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
• Vízia rozvoja a hlavný cieľ
• Štruktúra priorít a ich väzby
• Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov
• Strategický prístup pre dosiahnutie vízie
4. REALIZAČNO – FINANČNÁ ČASŤ:
Implementačný plán a plán monitorovania
Plán využitia zdrojov vrátane finančného plánu
Riziká implementácie a ich prevencia
Riadenie implementácie
Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR
5. ZÁVER
6. PRÍLOHY
2.3. Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie
regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí)
Dokument sa spracováva pre katastrálne územia obcí: Obec Ábelová , Obec Gregorova Vieska, Obec
Halič, Obec Lehôtka, Obec Lentvora, Obec Ľuboreč, Obec Lupoč, Obec Mašková, Obec Podrečany,
Obec Polichno, Obec Praha, Obec Stará Halič, Obec Tomášovce, Obec Vidiná
3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele
a geografický rozmer PHRSR
Neuvažuje sa s variantným návrhom stratégie obsiahnutej v návrhu PHRSR vzhľadom na definované
impulzy, výzvy, problémy, ciele a geografický rozmer.







4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za
jednotlivé kroky
Fáza/
Obsah
Začiatok Koniec
Zodpovedná
Krok
fázy
fázy
osoba/partner
1.
Identifikácia potreby a impulzov
05.2022 06.2022 Gestor
vypracovania PRO a rozhodnutie o začatí
prípravných prác
2.
3.
4.

Prípravné práce, dotazníkový prieskum,
stanovenie predbežnej vízie
Inventarizačná, analytická a prognostická
fáza spracovania PHRSR
Stanovenie vízie, strategického smerovania,
priorít a strategických cieľov PHRSR

06.2022

07.2022

08.2022

02.2023

03.2023

05.2026

Gestor,
koordinátor
Gestor,
koordinátor
Gestor,
koordinátor
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5.
6.
7.

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

5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom
Názov dokumentu
Subjekt, ktorý
dokument
obstaral/schvaľoval
Vízia a stratégia rozvoja SR 2030
Úrad vlády SR

06.2023

08.2023

Gestor,
koordinátor

09.2023

09.2023

10.2023

10.2023

Gestor,
koordinátor
Obecné
zastupiteľstvo
každej členskej
obce

Časové
zameranie
Do roku 2030

Partnerská dohoda 2021 - 2027

Úrad vlády SR

Do roku 2030

Územný plán členských obcí

Členské obce
Mikroregiónu
Novohradské
podzámčie –
združenie obcí
Členské obce
Mikroregiónu
Novohradské
podzámčie –
združenie obcí
Členské obce
Mikroregiónu
Novohradské
podzámčie –
združenie obcí
Zastupiteľstvo BBSK

Aktuálny

Programy rozvoja členských obcí

Komunitný plán členských obcí

Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho
kraja
Ďalšie sektorálne strategické
dokumenty pre územie Slovenska
Ďalšie sektorálne strategické
dokumenty pre územie
Banskobystrického samosprávneho
kraja

Relevantnosť
k spracovávaném
u PHRSR
Vysoká miera
(záväzný /
nadriadený
dokument)
Vysoká miera
(záväzný /
nadriadený
dokument)
Vysoká miera
(záväzný /
nadriadený
dokument)

Aktuálny

Stredná miera
(smerodajné)

Aktuálny

Stredná miera
(smerodajné)

Do roku 2023

Stredná miera
(smerodajné)

ministerstvá

rôzne – spravidla
do roku 2030

Vysoká miera
(záväzný /
nadriadený)
dokument

BBSK

rôzne – spravidla
do roku 2030

Stredná miera
(smerodajné)

6. Orgán kompetentný na priatie PHRSR
Obecné zastupiteľstvá členských obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie – združenie obcí.
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B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR
1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje
Finančné zdroje
Finančné zdroje v rámci projektu „Podpora rozvoja
a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu
Lučenec“ v rámci OP EVS (kód projektu v ITMS2014+:
314011APX2)
Ľudské zdroje
Spracovatelia dokumentu - zamestnanci Obce Tomášovce,
zapojení do projektu „Podpora rozvoja a optimalizácie
verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“ v rámci OP
EVS (kód projektu v ITMS2014+: 314011APX2)
Materiálne zdroje
Materiálno technické vybavenie bude v rámci réžie Obecného
úradu Tomášovce.
2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch
Implementácia a dosiahnutie naplnenia priorít v zmysle stanovenej vízie.
Očakávané efekty implementácie PHRSR:
- pomenovanie hlavných výziev pre združenie obcí,
- nové riešenia pre jednotlivé oblasti do roku 2030,
- nové možnosti získania externých finančných zdrojov,
- dosiahnutie zadefinovaných priorít združenia obcí do roku 2027.
3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR
Administratívne a personálne riziká – súvisia s možnými dlhodobými absenciami osôb, ktoré sa
podieľajú na tvorbe a následne implementácii PHRSR. Spracovatelia dokumentu - zamestnanci Obce
Tomášovce majú dostatočné skúsenosti s vypracovávaním obdobných strategických dokumentov.
Získané skúsenosti a zohratý pracovný kolektív s potrebnými skúsenosťami a kvalifikačnými
predpokladmi, z ktorého ktorýkoľvek člen kedykoľvek dokáže niektorého iného nahradiť, ale aj
precízne určenie úloh pracovného tímu dávajú predpoklady na elimináciu rizika tohto druhu.
Závažnosť tohto rizika je stredná.
Ekonomické riziká – finančné zdroje na tvorbu PHRSR sú zabezpečené v rámci projektu „Podpora
rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“ v rámci OP EVS (kód
projektu v ITMS2014+: 314011APX2). Ekonomické riziká v prevažnej miere súvisia s implementáciou
a realizáciou jednotlivých aktivít stanovených v rámci špecifických cieľov PHRSR. Toto riziko je možné
čiastočne vylúčiť pripravenosťou čerpať finančné prostriedky z verejných zdrojov.
Časové riziká – môžu nastať v prípade nedodržania harmonogramu prípravy, tvorby a schvaľovania
PHRSR. Toto riziko je nízke, predísť sa mu dá pravidelnou kontrolou jednotlivých fáz tvorby
dokumentu. V prípade implementácie opatrení je riziko vysoké a to vzhľadom na neistú situáciu
súvisiacu pandémiou ochorenia Covid-19 ako aj vojnovým stavom na Ukrajine, ktorý ovplyvňuje
spoločnosť vo všetkých oblastiach života. Časovým rizikám možno zamedziť zdravou komunikáciou
medzi členskými obcami združenia obcí, precíznom určení priorít, prípadne aktualizáciou stratégie.
Riziko zmeny politických priorít
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
Obec Ábelová , Obec Gregorova Vieska, Obec Halič, Obec Lehôtka, Obec Lentvora, Obec Ľuboreč,
Obec Lupoč, Obec Mašková, Obec Podrečany, Obec Polichno, Obec Praha, Obec Stará Halič, Obec
Tomášovce, Obec Vidiná
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1.2.Definovanie dotknutej verejnosti
- obyvatelia dotknutého územia
- záujmové združenia
1.3.Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov
Identifikácia
Hlavná motivácia Kapacita pre
Návrh
Návrh kľúčových
partnera
partnera pre
zapojenie do
inštitucionalizácie
fáz zapojenia
spoluprácu
tvorby PHRSR
partnerstva resp.
partnera
využitia existujúcej
Zástupcovia
Identifikácia
Individuálne
Zaradenie do
Fáza 1-7
obcí
problémových
podľa potreby
hlavnej pracovnej
oblastí;
skupiny
Predstavenie
svojej vízie
rozvoja,
Predstavenie
plánovaných
aktivít a ich stav
prípravy a
Záujem o rozvoj
regiónu.
Zástupcovia MŠ Pripomienkovani
Kapacita
Zaradenie do
Fáza 2-6
a ZŠ
e v oblasti
organizácie
pracovnej
vzdelávania
tematickej skupiny
Okresný úrad
Spolupráca v
Kapacita
Zaradenie do
Fáza 2-6
Lučenec
oblasti živností,
organizácie
pracovnej
životného
tematickej skupiny
prostredia,
pozemkov, lesov
a krízového
riadenia
Obecné úrady
Spolupráca pri
Kapacita
Zaradenie do
Fáza 2-6
dotknutých obcí získavaní údajov, organizácií
pracovnej skupiny
administratívna
podpora
1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR
Gestor tvorby
Mgr. Marcel Šupica
stratégie
Koordinátor
Ing. Milan Haluška
prípravných prác
Koordinátor
Ing. Milan Haluška
tvorby stratégie
Členovia
Jaroslav Maslen – starosta obce Ábelová
riadiaceho
Renata Hrnčiarová, Bc. – starosta obce Gregorova Vieska
výboru
Alexander Udvardy, Mgr. – starosta obce Halič
Richard Laššan – starosta obce Lehôtka
Dušan Sudár – starosta obce Lentvora
Marcel Šupica, Mgr. – starosta obce Ľuboreč
Peter Tejiščák, Ing. – starosta obce Lupoč
Bronislava Brablecová, Ing. – starostka obce Mašková
Peter Kulich, Ing. – starosta obce Podrečany
Pavel Kyseľ – starosta obce Polichno
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Erik Marčok – starosta obce Praha
Jozef Gembec, Ing. – starosta obce Stará Halič
Ján Mičuda, Ing. – starosta obce Tomášovce
Ján Šupica, Ing. – starosta obce Vidiná
Ing. Milan Haluška
Ing. Dana Geľhošová
Bc. Ľubica Póšová

Tím pre
koordináciu
tvorby
a implementácie
Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy
Pracovné tímy v strategicko-plánovacích
Tematické pracovné tímy a ich koordinátori
regiónoch a ich koordinátori
Ing. Milan Haluška
Ing. Milan Haluška
Ing. Dana Geľhošová
Ing. Dana Geľhošová
Bc. Ľubica Póšová
Bc. Ľubica Póšová
2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a doplnení niektorých zákonov
- Obec Ábelová , Obec Gregorova Vieska, Obec Halič, Obec Lehôtka, Obec Lentvora, Obec
Ľuboreč, Obec Lupoč, Obec Mašková, Obec Podrečany, Obec Polichno, Obec Praha, Obec
Stará Halič, Obec Tomášovce, Obec Vidiná,
- Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o ŽP,
- Priľahlé susediace katastrálne územia.
3. Dotknuté susedné štáty
Uplatnenie a implementácia cieľov dokumentu PHRSR nebude mať vplyv na susediace štáty a nebude
presahovať štátne hranice.
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