Východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie sú
strategické dokumenty uvedené v PHSR. Prioritné oblasti PHSR obce Podhorie nadväzujú na
Operačné programy 2014 - 2020. Po vyhodnotení potrieb rozvoja obce sa konštatuje, že rozvojová
stratégia obsahuje potrebné strategické ciele, ktoré sa navrhujú doplniť nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v obci Podhorie schvaľuje v zmysle ustanovenia § 12 zákona NR SR č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Štatútu obce Podhorie
Dodatok č. 1
K Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie na programovacie obdobie 2015 –
2022
PHSR obce Podhorie na programovacie obdobie 2015 – 2022 sa upravuje nasledovne:
Časť:
4 PROGRAMOVÁ ČASŤ PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
PODHORIE 2015 – 2022
4.1 PRIORITNÉ OBLASTI ROZVOJA A OPATRENIA, INDIKATÍVNE AKTIVITY
Prioritná oblasť ekonomická PO I
Opatrenie 1.1.
Budovanie a modernizácia technickej infraštruktúry
sa doplňuje o text:
-

zvýšenie bezpečnosti – čistenie, údržba zelene a zimná údržba ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov
doplnenie územného plánu obce

Časť:
5 REALIZAČNÁ ČASŤ PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
PODHORIE 2015 – 2022
5.1 MERATEĽNÉ INDIKÁTORY
sa doplňuje o text:
Prioritná oblasť ekonomická PO I
Všeobecný cieľ PO I / I Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v obci Podhorie
Špecifický cieľ PO I/1
Skvalitnenie a zlepšenie stavu technickej infraštruktúry obce ako nevyhnutnej podmienky pre jej ďalší
rozvoj
Projekty
Merateľné indikátory Typ
Merná
Hodnota
Predpokl.
jednotka
v tis. EUR
návratnosť
Opatrenie
Investície
PHSR
súvisiace so
1.1
zvýšením
Budovanie a
bezpečnosti
modernizácia
Počet zariadení
Výsledok kus
100
nepriama
t.j. nákup
technickej
komunálnej
techniky
prídavných
infraštruktúry
zariadení na
komunálnu
Počet užívateľov
Výsledok počet
techniku na
podporených
čistenie,
projektov
údržbu zelene
a zimnú
Počet podporených
Dopadu
počet
údržbu
projektov,
ciest/miestnyc prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
h komunikácií
podmienky na
a chodníkov
poskytovanie nových

(malé
zariadenia)

služieb verejnej
infraštruktúry

Doplnenie
územného
plánu obce

Počet podporených
projektov,
prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na
poskytovanie nových
služieb verejnej
infraštruktúry

Dopadu

počet

10

nepriama

Príloha č. 4
AKČNÝ PLÁN
Prioritná oblasť ekonomická PO I
Všeobecný cieľ PO I / I
Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v obci Podhorie
Špecifický ciel PO I /1
Skvalitnenie a zlepšenie stavu technickej infraštruktúry obce ako nevyhnutnej podmienky pre ich
ďalší rozvoj
Projekty
Predpokladaný Zdroje
Realizácia Dopad
Oprávnení
Podhorie
rozpočet v
financovaniaa
na
žiadatelia
tis. EUR
rozpočet
Investície
100
rozpočet obce, verejný
vysoký
Obec
súvisiace so
ŠF EÚ
sektor
Podhorie
zvýšením
bezpečnosti t.j.
nákup
prídavných
zariadení na
komunálnu
techniku na
čistenie,
údržbu zelene
a zimnú údržbu
ciest/miestnych
komunikácií
a chodníkov
(malé
zariadenia)
Doplnenie
územného
plánu obce

10

rozpočet obce,
ŠF EÚ

verejný
sektor

stredný

Obec
Podhorie

OZ schvaľuje doplnenie dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie,
programovacie obdobie 2015 – 2022“ v nadväznosti na vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020.
Dodatok č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhorie, programovacie obdobie
2015 – 2022“ bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podhorí dňa 29.9. 2017
uznesením č. 65/2017.
Dodatok bol vyvesený dňa: 5. septembra 2017
Dodatok bol zvesený dňa: 20. septembra 2017

