Obec TURŇA NAD BODVOU
Obecný úrad v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovakia

Poslanci obecného zastupiteľstva,
Obyvatelia obce,
Predstavitelia verejných a súkromných
inštitúcií pôsobiacich na území obce,
Živnostníci a podnikateľské subjekty,
pôsobiaci na území obce...
(Uveďte v odpovedi)
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VEC: Program rozvoja obce – pozvánka na stretnutie.

Vážená pani / Vážený pán!
Program rozvoja je strednodobý rozvojový dokument obce. Stanovuje opatrenia, ktoré je
nevyhnutné vykonať na úrovni miestnej samosprávy pre oživenie sociálneho a ekonomického
rozvoja obce, aby boli dosiahnuté stanovené ciele.
Program rozvoja obce (PRO) a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V roku 2015 bol (za pomoci externých odborníkov na základe zmluvného vzťahu) spracovaný návrh
„Programu rozvoja obce na roky 2015 -2021“.
Podľa § 18a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení zákona č. 309/2014
Z. z. bola obec povinná do 31.12.2015 svoj PRO uviesť do súladu s platnou právnou úpravou (ide o
podmienku na predkladanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z
doplnkových zdrojov - z fondov Európskej únie).
Vypracovaný návrh PRO bol predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu, ktoré na svojom
6. zasadnutí dňa 29.12.2015 tento PRO neschválilo dostatočným počtom hlasov poslancov (pre
nedostatky všeobecného charakteru, ktoré sa dajú kedykoľvek odstrániť a nemali vplyv na podstatu
PRO), aj keď všetci poslanci boli včas vyzvaní na pripomienkovanie návrhu PRO.
Neschválenie tohto strategického materiálu má za následok, že sme doteraz nemohli reagovať na
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na vybudovanie novej materskej
školy s kapacitou 90 detí a na zníženie spotreby energie pri prevádzke obecného úradu.
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Aby obec neprišla o ďalšie možnosti žiadať o nenávratné finančné prostriedky, je potrebné čím skôr
schváliť PRO. K tomu sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účasti externých odborníkov,
obyvateľov obce, zástupcov verejných ale aj súkromných inštitúcií, podnikateľských subjektov,
pôsobiacich na území obce a ďalších.
Týmto Vás pozývam na prerokovanie návrhu PRO obce na roky 2015 – 2021, ktoré sa
uskutočnia v dňoch

9., 10. a 11. februára 2016
so začiatkom od 16.00 hod.
v reštauračnej časti Miestneho kultúrneho strediska na Sídlisku Cementár
Veríme, že svojou účasťou a vyjadrením svojho názoru prispejete k urýchleniu schválenia
tohto dokumentu Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou.
Návrh PRO je zverejnený na web sídle obce www.turnanadbodvou.sk a je k nahliadnutiu v
podateľni obecného úradu v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta č. 419/19 každý pracovný deň.
S pozdravom,

Mgr. Atila O r a v e c z, v.r.
starosta obce

