PHSR obce Čeľadince na roky 2015 - 2020

D. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť PHSR nadväzuje na strategickú časť. Vypracovaním a schválením tohto
dokumentu proces strategického plánovania nekončí. Realizácia začína po schválení PHSR
obecným zastupiteľstvom. Samospráva (obec) ju zabezpečuje počas platnosti tohto
dokumentu v zmysle platnej legislatívy o podpore regionálneho rozvoja. Obec Čeľadince má
v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej,
projektovej aj realizačnej úrovni:
 z prípravy, realizácie a hodnotenia PHSR obce 2007 – 2013,
 z prípravy a realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a verejných
zdrojov v programovom období 2007 – 2013.
Do realizácie jednotlivých aktivít programu rozvoja budú podľa potreby vstupovať aj iní
partneri a obec bude do nej zapájať aj svojich obyvateľov.
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POPIS ORGANIZAČNÉHO A INŠTITUCIONÁLNEHO
ZABEZPEČENIA REALIZÁCIE V PODMIENAKACH OBCE

Organizačné zabezpečenie (realizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja) je úlohou obce a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné
zastupiteľstvo, starosta). Samospráva každoročne získa a spracuje pripomienky partnerov,
poslancov a verejnosti tak, aby boli k dispozícii do začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok.
Najvyšším orgánom obce Čeľadince je obecné zastupiteľstvo, ktoré vo vzťahu k realizácii
PHSR schvaľuje celý dokument, každoročne prerokuje jeho plnenie a rozhoduje o zmenách a
aktualizácii programu. Zastupiteľstvo schvaľuje financovanie jednotlivých projektov z
doplnkových zdrojov a výšku ich spolufinancovania z rozpočtu obce. Najvyšším výkonným
orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Vo vzťahu k
realizácii PHSR starosta riadi proces realizácie, podpisuje uznesenia o schválení dokumentu,
vykonáva uznesenia a zastupuje obec voči tretím osobám.
Inštitucionálne a administratívne zabezpečuje rozhodnutia obecného zastupiteľstva a
starostu obecný úrad. Ten v plnom rozsahu vykonáva administráciu a procesy komunikácie,
hodnotenia, monitorovania.
Tabuľka č. 26: Zabezpečenie realizácie PHSR na úrovni programu (obec Čeľadince)
Činnosť
Financovanie
Implementácia
Hodnotenie
Monitoring
Kontrola

Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje

Starosta

Obecný úrad

riadi
riadi
riadi
riadi
riadi

vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva

Hlavný
kontrolór

vykonáva

Zdroj: vlastné spracovanie
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