
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

Tabuľka 15 Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa rok 2019

Monitorovacia správa
Plánov Ukazovateľ

OpatrenieÚroveň aný Slovný popis
prvku Názov/opis projektu termín

Rozpočet Externé Názov
Plánovaná Splnená

Princíp
hodnotenia plnenia PHSR

stratégie realizá obce zdroje ukazovatel'
hodnota hodnota

výberu
aktivity BSK2014-

cie a 2020

HOSPODÁRSKA OBLAST
Oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra
01.11 Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

2016 61925 € 120m Príjazdová cesta ku 07
dlžka cesty kompe

2017 50000 € vm 553 m2 Cesta Sokolská
488m2 Cesta Cintorínska (v

realizácii)

O€ 2000 m Cesta od Dúbravy po

Rekonštrukcia ciest
železničné priecestie

A 1.1.1.1 Cesta Sokolská
2018 50260 € 400m Cesta Cintorínska

3180€ 400m VO Sokolská
pokračovanie

2019 4000 € 87 m Oprava výtlkov Kasár.

1326 € Údržba cesty Školská

2016 1200€ 1 Modernizácia zastávky
pri zdrav. stredisku

A 1.1.1.1 Autobusová zástavka 2017 2000€ počet 1 Zriadenie zastávky
a otoč autobusov pri
Radome

2015 17831 € 293 m Rekonštrukcia chodníka

dlžka na "Syslovom vŕšku"

rekonštruov Obnova a rekonštrukcia

A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov
2016 12218 € aných 140m chodníka pri cintoríne

07
chodníkov/ a v priestoroch cintorína

Rekonštrukcia chodníka
m

od zdravotnéhoZSE
-- - - --- -

2018 L__ _. ____ ------ -
400m
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

strediska k potravinám
2019 65452 € 578 m2 Lýdia

Chodník pri MŠ
Oblasť 1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca
01.2.1 Budovanie cyklistickej infraštruktúr:

Vybudovanie cyklotrasy v okolí Nerealizo dlžka
A.1.2.1.1 vojenských bunkrov 2017 valo sa cyklotrasy v Zodpovedný BSK 03 

m
0.1.2.2 Podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce

2016 3000€ 1 Organizovanie
podujatia Uhranský
sumic s partnerskou
obcou

2017 4900 € 7100€ AT-SR projekt

AI.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi počet 1 cezhraničnej spolupráce 03 obcami projektov "Big projekt"
AT-SR projekt
cezhraničnej spolupráce

2018 27000 € 1350€ 1 "Big projekt"
pokračovanie

2019 33 154 € 25693 1 Pokračovanie BIG-AT
0.1.2.3 Podpora rozvoja regionálnej spolupráce

Vybudovanie

A.1.2.3.1 Podporapartnerskej spolupráce s 2016 O€ počet 1 spoločného zberného 03 okolitými obcami projektov dvoru s obcou
Suchohrad

Oblasť 1.3 Podpora zamestnanosti
0.1.3.1 Podpora adaptability pracovnej sily MRK

2015 Aktivita prebiehala na
Poskytovanie informácií o vol'ných 2016 základe požiadaviek

A 1.3. 1.1 pracovných miestach v obecných 2017 O € NN zamestnávatel'ov Oll
novinách a na obecnej web stránke 2018 o zverejnenie

2019 pracovných miest
Oblasť 1.4 Samospráva a podpora bývania
0.1.4.1 Zlepšenie podmienok pre výkon samosprávy

Počet

A1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu 2016 30000 € zrekonštruo 1 Rekonštrukcia strechy 04 vaných obecného úradu
prvkov

0.1.4.2 Zlepšenie stavu obecných bytov
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

Nákup kamery na
2015 423€ 1 bytovku

Počet Rekonštrukcia

Rekonštrukcia a obnova obecných 2016 8000E zrekonštruo a modernizácia
Al.4.2.1 vykurovacieho 04 bytov vaných systému

2019 5000E prvkov 1 Byt stredisko kotol na
kúrenie

0.1.4.3 Zvýšenie informovanosti občanov
2016 1914E Podpora na vydanie

Modernizácia obecných novín obecných novín
A.I.4.3.1 2018 3100E AIN vychádzajúcich 011 Záhorský hlásnik štvrťročne

2019 5304E
2015 600 € Elektronický rozhlas

A.I.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu Výmena
2018 l 400 € reproduktorov

Inovácia web stránky

AI.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce 2016 1525 € AIN za účelom zvýšenia 011 informovanosti
občanov obce

2 SOCIÁLNA OBLAST
Oblasť 2.1 Infraštruktúra vzdelávania
02.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie

2015 4995 € Modernizácia jedálne
a parný čistič

Rekonštrukcia a modernizácia 2016 6500€ 3000 € Modernizácia jedálne

objektov ZŠ 1500 € Statika telocvične
2017 4000€ Rekonštrukcia okolia
2019 680€ Oprava steny jedálne

ZŠ
A2.1.l.1 2015 4995 € Modernizáciajedálne 04 

17813 € Počet tried 2 2 Rozšírenie kapacity
MŠ

Rekonštrukcia a modernizácia 2016 23181 € Dokončenie rozšírenia
objektov MŠ 2018 14643 € MŠ

Prestavba jedálne MŠ
2019 780€ Údržba budovy

11000 € Renovácia podláh
--
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 20/5-2022

4620 € Konvektornat MSSJ

2017 1000E Vybudovanie
detského ihriska
v areály futbalového
ihriska

A.2. l. 1.2 Vybudovanie detského ihriska v AIN Vybudovanie 09areáli multifunkčného ihriska detského ihriska
Slniečko

2018 2400€ 13300 € Hojdačku na detskom
1400€ 5 800 € ihrisku grant COOP

Jednota v MŠ
Podpora zameraná na

2015 10000 € budovanie ŠpOI1.
2016 2000 € AIN

areálu, rekonštrukciu
A.2.l.l.3 Podpora činnosti školských klubov 2017 1000 € preliezok a nákup 09

2018 1000€ metodických
2019 1000€ pomôcok
2016 3071 € 6000 € Vybudovanie

Vybudovanie dopravného ihriska 2017 16 000 € dopravného ihriska
A.2.1.1.4 MŠ AIN pre deti MŠ 09 

2018 4 071 6000€ Dobudovanie ihriska

Revitalizácia školského dvora- 2017 počet Revitalizácia

A.2.1.1.5 zeleň, záhrada, preliezky, zrevitalizov školského dvora sa 09aných realizuje svojpomocnepieskoviská prvkov ZRPŠ a obec
2016 10047 € 9952,5 € Vybudovanie

A.2.1.1.6 Vybudovanie športového AIN športového 09multifunkčného ihriska pri ZŠ multifunkčného
2019 40096 € 36364,17 ihriska pre deti

02.1.2 Modernizácia vzdelávacieho procesu
2016 2548 € Vybudovanie učebne

a nákup výpočtovej
Modernizácia odborných učební a techniky

A.2.1.2.1 nákup moderných vzdelávacích 2017 2500 € počet Vypracovanie žiadosti 010
pomôcok programov o NFP projekt

Internetové vybavenie
2018 MŠ

600 €
Podpora účasti na regionálnych a 2015 400 € počet Aktivita sa realizovala

A.2.1.2.2 medzinárodných projektov v rámci projektov 4 prostredn íctvorn 010
školských aktivít exkurzií, ~~ch -
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 20/5-2022

podujatí, vzdelávania
cudzích jazykov

2015 200 € Aktivita sa realizovala

4 prostredníctvom
účasti na šport., liter. a
výtvar. súťažiach

Podpora spolupráce medzi 2017 počet I Zapojenie školy
A.2.1.2.3 vzdelávacími inštitúciami z projektov a škôlky do projektu 010

okolitých obcí a zo zahraničia I "Big projekt"
2018 Pokračovanie projektu

I "Big projekt"
2019 Pokračovanie projektu

,,Big projekt"

Oblasť 2.2 Sociálna infraštruktúra
02.2.1 Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb

A2.2.!.1
Rekonštrukcia budovy neziskovej 2017 1000€ Rekonštrukcia 09organizácie "Jeseň života! kanalizácie

Rozšírenie služieb príspevkovej 2015 2 OOO€ počet 1 Nákup počítačov
A2.2.1.2 organizácie Jeseň života 2017 3000 € služieb 1 Rozvoz obedov 09

Oblasť 2.3 Zdravotnícka infraštruktúra
02.3.1 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti

Výmena dverí

A.2.3.1.1
Rekonštrukcia zdravotného 2017 1500 € a maľovanie čakární 09strediska a vestibulu

2019 38565 € Fasáda ZS + brána
2015

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára
2017 Nerealizo

NN 09 2018 valo sa
2019

A2.3.1.3
Zabezpečenie sprevádzkovania 2016 O€ NN 1 Lekáreň prevádzkuje 09 lekárne súkromná osoba

Besedy, projekty,

2015 600 € 10 divadelné predstav. na

Podpora programov zdravia a počet podporu zdravia a
A2.3.1.4 osvety pre MŠ a ZŠ

osvety 09 programov
Podpora projektu Ži2016 500 € I 

I 
a uč sa v zdravom
prostredí

Oblasť 2.4 Kultúra a šport
02.4.1 Zlepšenie spoločenského. kultúrneho a športového živo/a obyvateľov
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

2017 O€ Reštaurovanie múzea

A.2.4.J.2
Rozvoj a propagácia Uhranského a propagácia na
múzea 2018 O € internete -

svojpomocne
2017 33405 € Renovácia malej sály

kultúrneho domu
a výmena
elektroinštalácie

úspora Výmena opony,

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu prevádzkov oprava schodov 04kultúry 2018 6500€ ých a výmena okien
2019 2388€ nákladov Stroj na čistenie

parkiet
3994€ Vchodové dvere + 

okná
1500€ Nákup stoličiek

2015 7388 € Podpora tradičných

Podpora tradičných organizovaných
2016 10500 € počet 24 24 podujatí

A.2.4.1.3 podujatí
2017 8000€ podujatí 19 19 realizovaných vobci 09
2018 8000€ 19 19
2019 5201 € 19 19
2015 16775 € Podpora miestnych

Podpora miestnych spolkov a
2016 26300 € spolkov

A.2.4.1.4 2017 30000 € počet aktivít 09umeleckých aktivít 2018 30000 €
2019 31817 €
2015 929€ 1 Nákup trenažéra

Vybudovanie
2016 3500 € počet 1 oddychovej zóny

A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení zariadení v strede obce 09
2019 3500 € 1 Kosačka na ihrisko

3085 € Údržba budovy

2015 77 664 € 1716 m VO Poradenská činnosť
a dobudovanie

dlžka náučného chodníka
Vybudovanie náučného chodníka Suma predstavuje

chodníka doúčtovanie prác

I 

a revitalizácia obce 2019 10000 € 3406 € Jazierko pre oddych

! Oblast' 2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku
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Program hospodárskeho rozvoja a sociá/neho rozvoja obce Záhorská Ves 20/5-2022

02.5.1
A2.5.1.1

A2.5.1.2

Vybudovanie policajnej stanice

Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku

Dobudovanie a modernizácia
kamerového systému

2016

2015
2016

2017
2018

Nerealizo
valo sa

5292 €

24996 €
2571 €

o

65375 €

A/N

počet
kamier

4+1

09 
Inštalácia 4 kamier
napojených na
centrálny pult I 09 
Dobudovanie
kamerového s,}'stému
V obci bolo
vymenených 130

1 09 lámp s ledkovým
osvetlením
Prebieha pomocou
sponzorov
Rekonštrukcia

1 09 zbrojnice
Dostavba zbrojnice

Poradňa fungovala 1
deň v mesiaci pre
občanov bezodplatne I 09 

Aktivity boli
realizované v rámci
ZŠ formou besied so I 09 
starostom a ostatnými
spolkami a org.

A.2.5.1.3

A2.5.1.4

A2.5.1.5

A.2.5.1.6

Dobudovanie a modernizácia
verejného osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia
hasičskej zbrojnice

Podpora bezplatnej právnej poradne

Budovanie lokálpatriotizmu u
mládeže

Oblast' 3.1 1 Environmentálna infraštruktúra

A.3.1.1.1

o 3.1.1 I Zabezpečenie odkanalizovania obce

2016

2016 I O
2017

2018
2019

2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018

28834 €

4615 €
3499 €

9000€

10000 €

o

počet lámp

A/N

AIN 

počet
prednášok

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

130

12
12
12
12
10

12
5
5
5

07 

Oblast' 3.21 Odpadové hospodárstvo

Vybudovanie kanalizácie v obci

A.3.2.1.1

o 3.2.1 I Skvalitnenie odpadového hospodárstva

2016
Nerealizo

valo sa

dlžka
kanalizácie

vm

Vybudovanie zberného dvora
2016 6500 € objem

zozbieranéh
o odpadu

Vypracovanie
ŽoNFP, ktorá 06
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bola schválená na
vybudovanie

2018 3990,87 € 75826,63 zberného dvora vo
8400€ výške 406 360 €
2400 € Výkup pozemkov

979 € VO
2019 579€ Manažment projektu

Manažment projektu
Odstránenie nelegálnej skládky 2016 13480 € 66124 € Vypracovanie
odpadu projektovej

A dokumentácie
a odstránenie

A.3.2.1.2 A/N nelegálnej skládky
06 odpadu v katastri obce

Uhrnutie smetiska 2040€ Uhrnutie smetiska
A v obci

Poplatok za odvoz
Vyčistenie intra a extravilánu obce 2018 5000€ nazbieraného odpadu

Zvyšovanie environmentálneho 2015 1500 € 8 Besedy žiakov so

povedomia obyvateľov a žiakov ZŠ starostom a účasť
2016 počet 4 žiakov na projektochA.3.2.1.3 zamerané na separáciu odpadov a 2017 prednášok 4 zameraných na 06 

negatívnych dopadov nelegálnych 2018 4 ochranu ŽPskládok 2019 4
Oblasť 3.3 Protipovodňová ochrana
03.3.1 Prevencia proti povodniam

2015 2 Aktivita sa realizuje

Podpora aktivít na ochranu a 2016 I svojpomocne
A.3.3.1.1 2017 O€ počet aktivít 1 v spolupráci s DHZ OSčistenie vodných tokovaich okolia 2018 I a rybármi

2019 I 
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Záhorská Ves na roky 2015-2022

Monitorovacia správa za rok 2019

Monitorovacia správa Programu rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022, pravidelne
každoročne podáva súhrnnú informáciu o plnení stanovených opatrení. Zohľadňuje všetky
aktivity projektov, ktoré sa v obci zrealizovali. Je výstižným prehľadom plnenia cieľov
Programu rozvoja obce ako pre samosprávu tak aj pre širokú verejnosť.

Monitorovacia správa Programu rozvoja obce Záhorská Ves bude po schválení jeho znenia
v obecnom zastupiteľstve zverejnená na internetovej stránke obce a v tlačenej forme verejne
prístupná na Obecnom úrade.
Zámery obce sú v Programe rozvoja obce Záhorská Ves zosumarizované v 3 strategických
a 12 prioritných oblastiach. Ich realizáciu smeruje k zlepšeniu života obyvateľov v obci
a rozvoju podnikateľských činností.

V roku 2019 bola v súlade s cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Záhorská Ves naplánovaná realizácia 27 aktivít v celkovej sume 276 540 Eur.
Realizovaných bolo 25 aktivít. 2 najvýznamnejšie investičné aktivity boli viazané hlavne na
externé zdroje financovania zo štrukturálnych fondov, na ktoré obec v minulosti vypracovala
žiadosti o nenávratný finančný príspevok a v roku 2019 prebiehala predovšetkým ich
administratívna časť - Zberný dvor a Sklavalitnenie technického vybavenia odborných učební
ZŠ.

V hospodárskej oblasti bolo v roku 2019 realizovaných 6 aktivít zameraných na rekonštrukciu
a opravu ciest, rekonštrukciu priestranstva a chodníka pri MŠ, podporu rozvoja partnerskej
spolupráce s rakúskymi aj okolitými obcami a modernizáciu miestneho rozhlasu v celkovej
sume 114236 Eur. Externé zdroje na podporu partnerskej spolupráce tvorili
28714 Eur, čo predstavuje 25% z celkovej realizovanej sumy.

1.1 Dopravná infraštruktúra
A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest - v roku 2019 sa realizovali opravy ciest - výtlkov na ceste
Kasárenská v celkovej hodnote 4 000 Eur a údržba cesty Školká v celkovej sume 1 326
Eur.
A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov - v roku 2019 sa realizovala rekonštrukcia
priestrastva a chodníka pri Materskej škôlke v rozlohe 578 m2 a v celkovej hodnote
65452 Eur.

1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca
A.1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy v okolí vojenských bunkrov - aktivita sa nerealizovala.
A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - v rámci partnerstva obec aj v roku
2019 pokračuje projekt "Big projekt", ktorý je zameraný na učenie a zdokonalenie sa



A.2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami z okolitých obcí a zo
zahraničia - aktivita sa realizovala v rámci cezhraničnej spolupráce "Big projekt"

2.3 Zdravotnícka infraštruktúra
A.2.3.1.l Rekonštrukcia zdravotného strediska - Aktivita sa realizovala z vlastných
prostriedkov a investovalo sa do fasády Zdravotného strediska a novej brány v celkovej
hodnote 38 565 Eur.

2.4 Kultúra a šport
A.2.4.l.l Rozvoj a propagácia Uhranského múzea - Aktivita sa realizovala
svojpomocne prostredníctvom propagácie na internetovej stránke obce.
A.2.4.l.2 Rekonštrukcia budovy Centra voľného času - v roku 2019 sa realizovala
výmena vchodových dverí a okien v celkovej sume 3 994 Eur, investovalo sa nákupu
nového zariadenia - stoličiek a stroja na čistenie parkiet v celkovej hodnote 3888 Eur.
A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí - v roku 2019 obec opätovne
podporila realizáciu 19 kultúrnych podujatí v celkovej sume 5 201 Eur ako napr.
Novoročný koncert, Reprezentačný ples, Jánske ohne, Uhranský somic, Úcta k starším
atď.
A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít - v roku 2019 boli miestne
spolky podporené sumou 31 817 Eur - Múzeum Uhranskej Perly, Farský úrad,
Rybársky spolok, DHZ, Jednota dôchodcov, Futbalový klub atď.
A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení - v roku 2019 investovala obec do údržby
budovy na športovom ihrisku 3 085 Eur a do nákupu novej kosačky na údržbu areálu
športového ihriska v hodnote 3500 Eur.
V rámci zlepšovania kultúrnej a športovej oblasti obec vybudovala oddychové
priestranstvo pre všetky vekové kategórie - Jazierko s oddychovou zónou pri COOP
Jednote v hodnote 10 000 Eur za účasti príspevku z BSK vo výške 3 406 Eur.

2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku

A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice - aktivita sa dokončovala
a v roku 2019 obec investovala do dokončovania 3499 Eur
A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne - právna poradňa fungovala približne 1
deň v mesiaci podľa požiadaviek obyvateľov. Občania tu mohli získať bezplatne právne
rady. Poradňu počas každého roka využilo približne 50 obyvateľov obce.
A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u mládeže - realizovalo sa priebežne formou
besied so žiakmi ZŠ

V environmentálnej oblasti sa zrealizovali 2 aktivity, ktoré sa začali v minulých obdobiach a
smerovali na vybudovanie zberného dvora, vyčistenie obce a zvýšenie environmentálneho



povedomia obyvateľov. Realizované aktivity boli podporené sumou 579 Eur. Finančná účasť
je naplánovaná na rok 2020 /5% spoluúčasť pri nákupe zariadenia pre zberný dvor/.

3.2 Odpadové hospodárstvo
A.3.2.1. Vybudovanie zberného dvora - realizácia prebieha už od roku 2015. Obci bol
bol schválený NFP v hodnote 386042,25 Eur na výstavbu zberného dvora, ktorého
poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou
agentúrou živtoného prostredia. V roku 2018 boli zrealizované stavebné práce a v roku
2019 prebiehali verejné obstarávania na nákup zariadenia pre zberný dvor. V roku
2020 by mal byť projekt ukončený s 5% účasťou obce. Z finančných prostriedkov
v roku 2019 bolo investovaných 579 Eur do projetkového manažmentu.
A.3.2.1.3 Zvyšovanieenvironmentálneho povedomia obyvateľov a žiakov ZŠ zamerané
na separáciu odpadov a negatívnych dopadov nelegálnych skládok sa realizovalo
prostredníctvom besied so žiakmi.

3.3 Protipovodňová ochrana
A.3.3 .1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia - aktivita sa
realizuje 2x ročne dobrovoľným hasičským zborom.



v nemeckom a v partnerskej obci v slovenskom jazyku. Projekt je postupne refinancovaný
z OP cezhraničná spolupráca AT-SK s 5% spoluúčasťou obce. Celké výdavky boli v roku
2019 v hodnote 33154 Eur.

1.3 Podpora zamestnanosti
A.l.3.l.l Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v obecných novinách
a na obecnej web stránke - aktivita sa realizovala na základe požiadavky zamestnávateľov
alebo ponuky pracovných miest okresným úradom práce.

1.4 Samospráva a podpora bývania
Al.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných bytov - výmena kotla na vykurovanie bolo
prealizované v celkovej hodnote 5 000 Eur.

A1.4.3.1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik - vydávanie obecných novín
bolo podporené sumou 5 304 Eur.

V sociálnej oblasti sa realizovalo 17 aktivít, ktoré mali prispieť k podpore projektov
zameraných na opravu budovy ZŠ, renováciu podláh a údržbu budovy MŠ a vybudovanie
multifunkčného ihriska pre deti a mládež pri ZŠ. Ďalej boli ako každoročne podporené miestne
spolky a združenia a dokončovala sa rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Obec zainvestovala do
vytvorenia oddychového a relaxačného miesta v centre obce - vybudovala Jazierko
s oddychovou zónou. Realizované aktivity boli financované z vlastných aj externých zdrojov.
Vynaložené finančné prostriedky predstavovali sumu 161 725 Eur.

2.1 Infraštruktúra vzdelávania
A.2.1.1.l Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ - v roku 2019 sa uskutočnila
oprava stenyjedálne v ZŠ v sume 680 Eur. Rekonštrukcia a modernizácia objektov MŠ
pozostávala z údržby budovy a renovácie podláh v celkovej hodnote v 11 780 Eur
nákupu zariadenia do jedálne MŠ - konvektomatu v hodnote 4 620 Eur.
A2.l.1.3 Podpora činnosti školských klubov sa realizovala prostredníctvom
zabezpečenia metodických pomôcok pre aktivity v ŠKD v sume 1 000 Eur.
A.2.1.1.6 Vybudovanie športového multifunkčného ihriska pri ZŠ - v roku 2019 bolo
dobudované a dofinancované multifukčné ihrisko s bežeckým oválom a doskočiskom
pri ZŠ v celkovej sume 40 096 Eur, z čoho 36 364,17 Eur predstavoval finančný
príspevok z Úradu vlády.

Podaná a schválená žiadosť z minulého obdobia na Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálny OP na podporu projektu
"Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves" v celkovej
sume 184 236,35 Eur je aj počas roka 2019 v stave spracovávania. Realizácia je
plánovaná na rok 2020.


