
Obec 21                                                                                           Obnova 
stavebný kameň          dedín & miest 
obnovy dediny Dolného Rakúska            Dolného Rakúska 

Regionálna kancelária Weinviertel 
Amtsgasse 9 

A – 2020 Hollabrunn 

Tel. 02952 / 48 48 13, Fax: 02952 / 48 48 5 

 

Dipl.-Ing. Edwin Hanak 
A – 2242 Prottes, Matzner Strasse 18 

Tel: 0676 55 91 923, Fax: 02282 / 52 97 4 
edwin.hanak@dorf-stadterneuerung.at 

 
 

Rezumé a závery 

kooperačného projektu s Interreg III A 

v Smoleniciach a v Dunajskej Lužnej  

 
☺ Pracovné zásady Trvalého rozvoja obcí (G21) v Rakúsku sa 
nedajú preniesť v pomere 1:1.  
 
☺ Pre obce na Slovensku je potrebné je vyvinúť vlastnú stratégiu. 
 

Predpoklad: 
Prihlásenie sa k trvalému rozvoju v súlade s chartou z Aalborgu → 

uznesenie obecnej rady (Chceme !!!) 

 

Fázy vývoja 

 
Krok 1: Vytvorenie štruktúr nositeľov → Základný tým: Zástupcovia všetkých 

dôležitých oblastí obce (z politiky, hospodárstva, kultúry, poľnohospodárstva, 

mládeže,...) približne 10 osôb. 

Základný tým je operačnou skupinou, ktorá sa stará o priebeh procesu v obci, je 

spojovacím článkom medzi externým sprievodcom procesu a vedením obce. 

 

Krok 2: Vytvorenie vzorovej predstavy: Ako sa má obec vyvíjať v najbližších 5 až 

10 rokoch. 

Definujú sa ciele a ťažiskové body. → pracovné okruhy k hlavným témam. 

 

Vzorovú predstavu vyvinie základný tým, pracovné okruhy a zástupcovia spolkov. 

→ uznesenie rady obce. 

Trvanie 6 mesiacov. 

 

Krok 3: Vypracovanie plánu opatrení na uskutočnenie vzorovej predstavy 

v spolupráci s pracovnými okruhmi a základným týmom →  uznesenie rady obce. 

 

Celkové trvanie: 1 rok.  

 



Uskutočnenie plánu opatrení 

 
Obec, pracovné skupiny, plánovači, experti, firmy... 

 

Podpora a pomoc verejných úradov 

 

 

☺ Celkový proces bude riadený externým moderátorom alebo moderátorkou. 

 

Otázka: Odkiaľ moderátor prichádza a ako sa bude financovať? 

 

Know-How: Obnova dedín a miest Dolného Rakúska (Niederösterreichische 

Dorf & Stadterneuerung). 

 

Financovanie: národná podpora, LEADER-SK, Interreg,...? 

 

Sprievodné opatrenia: účasť na podujatiach rakúskej siete, stretnutie Obcí G21. 
 

 

        Aktéri na úrovni obce  

        v procese „obec21“ 

 
ZODPOVEDNOSŤ ZA PROCES  ÚČASŤ  SPREVÁDZANIE 

 

Mešťanosta 

„strategické 

riadenie“ 

 

Starosta obce 

Obecná rada    Pracovné skupiny  Sprievodcovia  
„nositeľ     „obsahová úroveň“  procesu 

stratégie“    účasť občanov  „externé riadenie“ 
 
Vedúci riadiaceho tímu  PS       PS       PS       PS 

„operatívne vedenie“ 

 

Riadiaci tím          občania  školy  spolky  iniciatívy základne   

„nositeľ operatívnej 

činnosti“ 

         Externí experti 
         ak to je potrebné 
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