Pracovné skupiny a partneri zapojení do spracovania
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (Program rozvoja obce) Lieskovec
na roky 2015 – 2023
Spracované v súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce / obcí / VÚC a jeho príloh publikovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR v súlade s novelizáciou Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014z 15.10.2014

Zoznam členov pracovných skupín
Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní

Funkcia v pracovnom zaradení

Koordinátor, vedenie pracovných stretnutí

Ing. Martina Babicová, EU PROFI, s.r.o.

Gestor za Obec Lieskovec

Janka Gogolová

Členovia kontrolného tímu za Obec Lieskovec

Michal Turay, Ing. Jana Tužinská

Organizácia, inštitúcia

Funkcia

Interní pracovníci
Božena Černá
Viera Nosálová

ekonomický úsek, personálna agenda,
osvedčovacia agenda, evidencia obyvateľstva
správkyňa pohrebiska a domu smútku, výber daní
a poplatkov

Externí spolupracovníci
Poslanci komisií, Obecné zastupiteľstvo

zástupcovia verejnosti

Mimovládne organizácie

zástupcovia verejnosti

Subjekty a partneri obce

odborná verejnosť obce

Pracovné skupiny
Číslo

Názov pracovnej skupiny

Členovia pracovnej skupiny
Ing. Branislav Horniak

Hospodársky rozvoj
1.

( priemysel a služby, poľnohospodárstvo, lesníctvo,
cestovný ruch)

Ing. Renáta Cibuľová
2.

Sociálny a kultúrny rozvoj
(sociálna starostlivosť, zdravotná starostlivosť, bytová
politika, vzdelávanie, školstvo, šport, kultúra)

3.

Environmentálny rozvoj

Ing. Jozef Kováč

(miestne komunikácie, technická infraštruktúra,
životné prostredie)

Každá pracovná skupina rieši viaceré oblasti PHSR podľa príbuznosti zamerania oblastí PHSR.
Členstvo v pracovných skupinách pre partnerské organizácie je na báze dobrovoľnosti a so subjektmi,
ktorí prejavia záujem o spoluprácu odporúčame uzavrieť partnerskú dohodu v súlade s metodikou.

Organizácia prác a časový harmonogram vypracovania PHSR
Časť 1: Analytická časť
Spracovatelia

Termín

Aktivity

Pracovné skupiny

23.06.2015 o 17:00 hod

Predstavenie analytickej časti,
jej prerokovanie, pripomienky

Časť 2: Strategická časť, Programová časť, Realizačná časť, Finančná časť
Spracovatelia

Termín

Aktivity

Pracovné skupiny
(hospodársky rozvoj)
Pracovné skupiny
(sociálny rozvoj)
Pracovné skupiny
(environmentálny rozvoj)
Pracovné skupiny, občania,
zástupcovia
podnikateľov,
záujmových organizácií

22.9.2015 o 17:00 hod

Stretnutie pracovnej skupiny

23.9.2015 o 17:00 hod

Stretnutie pracovnej skupiny

24.9.2015 o 17:00 hod

Stretnutie pracovnej skupiny

27.10.2015

Verejné prerokovanie PH SR

Pozvánka, vr. Podrobného časového harmonogramu, budú zverejnené na web stránke obce Lieskovec
www.lieskovec.sk/ PHSR/ Materiály na prerokovanie
Informovanosť o pracovných stretnutiach:
Informácie o pracovných stretnutiach budú zverejnené v obecných médiách (web stránka obce
www.lieskovec.sk, obecný rozhlas, Obecná tabuľa)
Závery z pracovných stretnutí budú zverejnené
www.lieskovec.sk/PHSR/ Materiály na prerokovanie.

V Lieskovci, dňa: 31.03.2015
Spracovala: Ing. Martina Babicová

na

web

stránke

obce

Lieskovec

