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Proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muráň na roky 

2014-2020. 

Obec Muráň zahájila v dećembri prípravu strategického dokumentu s názvom „Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muráň na roky 2014-2020“  informáciou na 

Obecnom zastupiteľstve.  

Potreba vypracovať nový program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja  je podmienená 

nielen novým programovým obdobím, ale aj v súvislosti so zmenenými požiadavkami našich 

obyvateľov a  podmienkami v spoločnosti. Príprava programu  v neposlednom rade vyplýva 

aj z legislatívnych podmienok v SR (schválenie zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009)  a z jedného zo základných 

princípov EÚ, ktorým je „programovanie“. 

PHSR obce spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým 

dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych 

potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje 

svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa 

spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR je 

výsledkom strategického plánovania. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má pre ďalší rozvoj našej obce zásadný 

význam. Existencia takéhoto dokumentu je aj podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy 

na čerpanie fondov EÚ v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa 

postupne zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov a záverečné znenie 

dokumentu bude podliehať schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

Základné princípy tvorby PHSR: 

- je založený na kvalitných a overených dátach, 

- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach, 



- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia, 

- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia, 

- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch. 

Pripomienky k dokumentu nemajú stanovenú formu. Pripomienky k zverejneným 

dokumentom môžete posielať počas prípravy dokumentu na e-mailové kontakty: 

starosta@muran.sk, projektservis@gmail.com 
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