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Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na konštatovanie/zápis v zápisnici: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
A. berie na vedomie  
dôvodovú správu k bodu 1 - Zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov SPI / 
PRI v cykle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2020), predloženú Marekom 
Virágom, starostom Obce Markušovce. 
B. odporúča  

1. Marekovi Virágovi, starostovi Obce Markušovce podpísať Zmluvu o spolupráci 
partnerov PROGRAMU ZO 

2. vyvesiť na úradnú tabuľu návrh VZN č. 6/2017 - Zapojenie rodín obyvateľov Obce 
Markušovce do procesov SPI / PRI v cykle Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja 2016 – 2020 

C. schvaľuje 
PROGRAM ZO ako nástroj (sociálny program samosprávy Obce Markušovce),  využiteľný pre 
zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov SPI / PRI v cykle Programu rozvoja 
 
 
Dôvodová správa: 
V súlade s Programom rozvoja Obce Markušovce a s NASRR SR je v tomto období potrebné na 

úrovni samosprávy obce – partnera typu A – poskytovateľa súčinnosti v Programe rozvoja 



vytvoriť podmienky pre zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov 

spoločenskej integrácie (SPI) a súčasne do procesov priestorovej integrácie (PRI) v cykle 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2020. 

Podmienky vytvorí samospráva Obce Markušovce v spolupráci s autormi a partnermi 

PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku (ďalej len PROGRAMM ZO).  

PROGRAM ZO je obsahovo zameraný na prevenciu ohrozenia marginalizáciou všetkých rodín 

obyvateľov obcí regiónu SPIŠ inovatívneho regiónu Slovensko – východ. 

Aplikáciou PROGRAMU ZO sa trvalo vylúči ohrozenie marginalizáciou všetkých typov 

sociálnych partnerov (zamestnávateľov, zamestnancov, rodičov, žiakov a iných s trvalým 

pobytom v katastri obce) v cykle Programu rozvoja 2016 – 2020, ktorý je súčasne schváleným 

programovým obdobím pre čerpanie zdrojov pomoci EU. 

V súlade so Zmluvou o spolupráci partnerov PROGRAMU ZO, ktorá tvorí prílohu 1 tejto 

dôvodovej správy (príloha 1 – Zmluva o spolupráci partnerov PROGRAMU ZO), PROGRAM ZO 

aplikuje samospráva obce Markušovce schválením predloženého návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia obce, ktorý tvorí prílohu 2 tejto dôvodovej správy (Príloha - Návrh VZN 

č. 6 / 2017 - Zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov SPI / PRI v cykle 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2020). 

Predložený návrh VZN č. 6 / 2017, je potrebné využiť ako účinný nástroj samosprávy Obce 

Markušovce pre riadenie procesov sústredenia ľudských zdrojov na oblasť duálneho 

vzdelávania rodín obyvateľov Obce Markušovce, ktoré je podmienkou pre efektívne 

vykonávanie nových typov povolaní a zamestnaní spojených s cieleným zhodnocovaním fondu 

kultúrneho dedičstva v katastri obce v súlade s pravidlami UNESCO. 

Autori a partneri PROGRAMU ZO prizvaní na rokovanie Zastupiteľstva Obce Markušovce, 

predkladatelia Prílohy 1 a Prílohy 2 tejto dôvodovej správy, vytvoria po schválení VZN č. 6 / 

2017 - Zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov SPI / PRI v cykle Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2020) , podmienky pre zapojenie rodín obyvateľov 

obce do procesov SPI / PRI stanovené VZN č. 6 / 2017  

a) v spolupráci s orgánmi samosprávy Obce Markušovce (starosta / Zastupiteľstvo)  

b) s partnermi – rodinami obyvateľov Obce Markušovce – partnermi typu B – v pozícii    

    príjemcov zdrojov pomoci v Programe rozvoja 

c) s Pracoviskom konzultanta PROGRAMU ZO, zriadeným pri Úrade samosprávy   

    Obce Markušovce  

 
Prílohy k materiálu: 

Príloha č. 1: Návrh VZN Obce Markušovce č. 6/2017 

 
V Markušovciach dňa  19. 12. 2017  
  



Návrh VZN č. 6 / 2017 

Zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov SPI / PRI v cykle 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2020. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce v súlade s cieľmi a opatreniami hlavného 

programového dokumentu samosprávy Obce Markušovce – Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 2016 – 2020, ktorými sa určuje rozsah a obsah  aktivít všetkých 

typov sociálnych partnerov, spojených  s vykonávaním samosprávy v katastri Obce 

Markušovce v schválenom programovom období pre čerpanie zdrojov pomoci EU (2016 

– 2020), sa uznieslo na tomto  

Všeobecne záväznom nariadení (VZN) 

ktorým sa stanovujú podmienky pre aplikáciu modelov spoločenskej integrácie (SPI) 

a priestorovej integrácie (PRI) rodín obyvateľov Obce Markušovce, pomocou ktorých sa 

v katastri Obce Markušovce v cykle programu rozvoja v schválenom programovom 

období pre čerpanie zdrojov pomoci EU 2016 – 2020 trvalo vylúči ohrozenie 

marginalizáciou rodín obyvateľov Obce Markušovce.  

§ 1  

Podmienky pre zapojenie rodín obyvateľov obce do procesu integrácie 

1) Zapojenie rodín obyvateľov Obce Markušovce do procesov integrácie sa vykoná 
formou priemetu PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku do Programu rozvoja. 

2) PROGRAM ZO OZ PŠaV je obsahovo zameraný na prevenciu ohrozenia marginalizáciou 
všetkých typov sociálnych partnerov v katastroch obcí regiónu SPIŠ inovatívneho 
regiónu Slovensko – východ.  

3) Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce týmto VZN vyhlasuje PROGRAM ZO OZ PŚaV 
na Slovensku ako sociálny program Obce Markušovce. 

4) Podmienky pre aplikáciu modelov spoločenskej a priestorovej integrácie rodín 
obyvateľov Obce Markušovce v cykle programu rozvoja v schválenom programovom 
období pre čerpanie zdrojov pomoci EU 2016 – 2020 v priestore katastra Obce 
Markušovce podľa tohto VZN spočívajú v súčinnosti partnerov PROGRAMU ZO OZ PŚaV 
.  

§ 2  

Model súčinnosti partnerov PROGRAMU ZO OZ PŚaV 

Súčinnosť partnerov podľa tohto VZN sa dosiahne :  

1) aplikáciou nástroja - Zmluva o spolupráci partnerov PROGRAMU ZO OZ PŠaV na 
Slovensku, ktorá tvorí prílohu tohto VZN.  

2) aplikáciou nástroja PROGRAM ZO OZ PŠaV na Slovensku obsahovo zameraného na 
Prevenciu ohrozenia marginalizáciou všetkých typov sociálnych partnerov 
v katastroch obcí regiónu SPIŠ inovatívneho regiónu Slovensko – východ  

3) aplikáciou nástroja dizajnu vizuálnych komunikácií – DIZAJN MANUÁL rodiny 
v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorými sa vymedzujú aktuálne 
modely spoločenskej a priestorovej integrácie rodín obyvateľov Obce Markušovce 
podmieňujúce proces efektívneho vykonávania samosprávy v katastri obce 



4) aplikáciou nástrojov – Programov odborného vzdelávania a prípravy (OVaP) 
rodín - Partnerov typu B – príjemcov pomoci v PHaSR. Programy OVaP 
s integrovanými úrovňami klasifikácie ISCED, sú určené pre duálne vzdelávanie rodín 
– Partnerov typu B – príjemcov pomoci v PHaSR. Ide o aplikáciu dvoch modelov 
formovania rodín Partnerov typu B – príjemcov pomoci v PHaSR : 
Model a) Model formovania novej štruktúry občianskej spoločnosti v katastri obce b) 

Model b) Model formovania a používanie modelových prostredí novej umelej 

človekom vytvorenej priestorovej štruktúry v katastri Obce Markušovce. 

§ 3  

Pozície a kompetencie partnerov PROGRAMU ZO OZ PŚaV 

Postup aplikácie nástrojov podľa bodov 1 – 4 tohto VZN je záväzný pre všetkých partnerov 

PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku podľa nástroja - Zmluva o spolupráci partnerov 

PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku včítane jej dodatkov odo dňa platnosti tohto VZN 

: 

§ 4  

Partneri PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku 

1) partner – Obec Markušovce (partnera typu A – poskytovateľ súčinnosti v PHaSR  
2) partner - ZO OZ PŠaV na Slovensku , koordinátor postupu aplikácie nástrojov podľa 

bodov 1 – 4  
3) partner - rodiny obyvateľov Obce Markušovce  (partneri typu B – Príjemcovia 

pomoci v PHaSR 
§ 5  

Účastníci procesu integrácie  

Účastníci procesu integrácie v katastri Obce Markušovce, zapojení do PROGRAMU ZO OZ 

PŠaV na Slovensku, sú rodiny obyvateľov Obce Markušovce identifikované ako partneri 

typu B – príjemcovia pomoci v Programe rozvoja na základe žiadosti o zapojenie do 

PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku.  

§6  

Pracovisko konzultanta PROGRAMU ZO OZ PŠaV 

Identifikáciu účastníkov procesu integrácie – rodín obyvateľov Obce Markušovce 

zabezpečuje Pracovisko konzultanta PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku. 

§7  

Pozícia – konzultant PROGRAMU ZO OZ PŠaV na Slovensku 

Pracovisko konzultanta PROGRAMU ZO OZ PŠaV riadi starosta Obce Markušovce 

zaradený na pozícii - konzultant PROGRAMU ZO OZ PŠaV 

§8 

Záverečné ustanovenia 



 
1) Na ustanovenia neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú  

príslušné  právne predpisy 4).  
 

2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Obci Markušovce uznesením 
číslo ..... zo dňa ........... 2017. 
 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........................ 2017. 
 

 

V obci Markušovce dňa .............. 2017 

 

 

                                                                                              starosta obce  

 

 

Poznámka: Návrh VZN je predložený partnerom projektu a nie je podrobený vnútornej 

právnej a legislatívnej kontrole a úprave Obecným úradom v Markušovciach. 

 


