Prakovce 333, 055 62 Prakovce

Záznam z pracovného stretnutia pracovnej skupiny
spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2015 – 2022
Termín: 9.6.2015 - 16:00
Miesto: Obecný úrad Prakovce, Veľká zasadčka č.dv.7
Téma stretnutia:
 Formulovanie a finalizovanie strategickej vízie obce Prakovce do roku 2022
 Koncipovanie východísk pre strategickú časť PHSR:
Súhrnné zhodnotenie situácie obce (SWOT analýzy pre oblasť environmentálnu, ekonomickú
a sociálnu) a formulovanie problémov obce Prakovce.
Prítomní: viď prezenčná listina
Vstupy, podkladové materiály: návrh strategickej vízie pre jednotlivé oblasti, návrh SWOT analýz pre
jednotlivé oblasti
Výstupy, podkladové materiály: strategická vízia a SWOT analýzy pre jednotlivé oblasti
Priebeh:
1. Otvorenie: Mgr. Viera Jančíková
2. Pracovná skupina prerokovala strategické vízie obce do roku 2022 pre jednotlivé oblasti, ktoré
zostavila riadiaca skupina dňa 27.5.2015 (A1 Kvalitné životné prostredie s fungujúcim
systémom jeho ochrany a tvorby. A2 Moderná technická infraštruktúra plne vyhovujúca
potrebám všetkých obyvateľov. B 1-2 Prosperujúce ekonomické zázemie dostatočne
podporujúce rozvoj územia obce. C1 Spokojnosť obyvateľov obce s úrovňou a rozsahom
poskytovaných sociálnych a zdravotníckych služieb. C2 Vzdelaní obyvatelia podieľajúci sa na
zvyšovaní kvality života v obci. C3- C4 V obci pulzuje kultúrny, športový a spoločenský život,
realizujú sa tradičné činnosti a originálne podujatia vďaka aktívnemu občanovi a aktívnym
spoločenstvám, ktorí vyznávajú pozitívne hodnoty a tradície.) K uvedeným víziam neboli
žiadne pripomienky a návrhy na preformulovanie.
3. Pracovná skupina prerokovala návrhy SWOT analýz pre jednotlivé oblasti (išlo o aktualizáciu
SWOT analýz z PHSR 2007 – 2013). K jednotlivým oblastiam boli na základe spoločného
konsenzu doplnené silné/slabé stránky (viď kapitolu SWOT analýzy). Silné/slabé stránky boli
v jednotlivých oblastiach tematický zoskupené tak, aby na nasledujúcom pracovnom stretnutí
bolo možné formulovať „rozvojvé výzvy obce“ – t.j. problémy, potreby, príležitosti.
4. Záver
Pozn. Stretnutie riadiacej skupiny bolo dohodnuté na 29.6.2015.
Zapísala dňa: 9.6.2015
Mgr. Lenka Smetanková
Prílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Strategické vízie obce
4. SWOT analýzy

