Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa za rok 2021
Monitorovanie a hodnotenie Programu rozvoja obce Záhorská Ves sa vykonáva pravidelne
v ročných intervaloch na úrovni projektu – aktivity. Zohľadňuje všetky aktivity projektov, ktoré
sa v obci zrealizoval a je výstižným prehľadom plnenia cieľov Programu rozvoja obce ako pre
samosprávu tak aj pre širokú verejnosť.
Monitorovaciu správu Programu rozvoja obce Záhorská Ves schvaľuje obecné zastupiteľstvo a
je zverejnená na internetovej stránke obce a v tlačenej forme verejne prístupná na Obecnom
úrade.
Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves je zameraný na tri
strategické (hospodársku, sociálnu a environmentálnu) a 12 prioritných oblastí. Naplnenie ich
cieľov a opatrení prispieva k riešeniu identifikovaných problémov a ďalšiemu rozvoju obce.
V rámci cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves
bola v roku 2021 naplánovaná realizácia 15 aktivít v celkovej sume 2,292 mil. Eur, pričom
najväčšia investícia – 2 mil. Eur predstavovala dobudovanie kanalizácie. Realizovaných bolo
11 aktivít. Viaceré významné investičné aktivity boli viazané hlavne na externé zdroje
financovania zo štrukturálnych fondov, ktoré sa obci získať nepodarilo resp. doposiaľ neboli
vyhlásené výzvy na získanie nenávratných finančných prostriedkov európskych štrukturálnych
a investičných fondov.
V hospodárskej oblasti v roku 2021 boli realizované 2 neinvestičné aktivity zamerané na
podporu obecných novín a poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v celkovej
sume 3 772 € Eur.
1.3 Podpora zamestnanosti
A.1.3.1.1 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
A.1.4.3.1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik – na vydanie a zatraktívnenie
obecných novín, vychádzajúcich 2x ročne, bolo v roku 2021 vynaložených 3 772 Eur.

V sociálnej oblasti sa realizovalo 10 aktivít, ktoré boli zamerané na prebudovanie školského
bytu na odborné učebne, osadenie pyramídovej preliezky v objekte MŠ, modernizáciu
vzdelávacieho procesu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia sociálnych služieb, budovanie
športových zariadení, podporu miestnych spolkov a združení a zvýšenie bezpečnosti obce.
Realizované aktivity boli podporené sumou 266 259,4 Eur. Dotácie Bratislavského
samosprávneho kraja tvorili 4 500 Eur a NFP 207 542,6 Eur.
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2.1 Infraštruktúra vzdelávania
A.2.1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektov MŠ a ZŠ – v roku 2021 prebehla
rekonštrukcia a modernizácia bývalého školského bytu na učebne v celkovej hodnote 7
263 Eur. Dotácia BSK predstavovala 2 500 Eur.
A.2.1.1.5 Revitalizácia školského dvora – v roku 2021 bola osadená pyramídová
preliezka v areály materskej školy v hodnote 5 436 Eur, z čoho dotácia BSK
predstavovala 2 000 Eur.
A.2.1.2.1 Modernizácia odborných učební a nákup učebných pomôcok – roku 2021 sa
zrealizoval nákup PC a interaktívnych tabúľ pre ZŠ a MŠ v sume 8 440 Eur. Na
vybudovanie odborných učební v ZŠ Záhorská Ves je schválený nenávratný grant na
Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného
regionálneho OP na podporu projektu "Skvalitnenie technického vybavenia odborných
učební ZŠ Záhorská Ves“ v celkovej výške 184 236,35 Eur, ktorého ukončenie
realizácie sa predpokladá na rok 2022 za spoluúčasti vo výške 9 696,65 Eur.
2.2 Sociálna infraštruktúra
A.2.2.1.1 Rekonštrukcia budovy príspevkovej organizácie „Jeseň života“ – v roku 2021
sa zrealizovala rekonštrukcia a modernizácia sociálneho zariadenia. Na modernizáciu
sa využil NFP poskytnutý v rámci výzvy IROP-CLLD-Q391-512-002-017 vo výške
33 003 Eur, ktorého refundácia sa bude realizovať v roku 2022.
2.4 Kultúra a šport
A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí - v roku 2021 sa v dôsledku
pandémie Covid-19 a príslušných protipandemických opatrení nekonali žiadne tradičné
podujatia. Na Zvýšenia technologických a funkčných štandardov v centre voľného času
spolkov a združení v obci bola v roku 2021 podaná žiadosť na Ministerstvo kultúry
v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75.
A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít – v roku 2021 boli miestne
spolky podporené sumou 11 801 Eur – Futbalový klub, Dobrovoľný hasičský zbor.
A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení – v rámci aktivity bol zrealizovaný nákup
kosačky na futbalové ihrisko v sume 9 841 Eur.
2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku
A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému – v obci bola zakúpená
kamera na monitorovanie verejného priestoru v okolí jazierka v hodnote 2 499 Eur.
Osadenie kamery je podmienené vybudovaním elektrickej prípojky spoločnosťou ZSE.
A.2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia osvetlenia – v obci doplnené osvetlenie (2
stožiare a dve lampy) na ul. Moravská v sume 2 098 Eur.
A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne – aktivita sa v dôsledku pandémie Covid19 a príslušných protipandemických opatrení nekonala.
A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u mládeže – aktivita sa v dôsledku pandémie
Covid-19 a príslušných protipandemických opatrení nekonala.
V rámci zvýšenia bezpečnosti a podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva bol
vybudovaný bezbariérový prístup do budovy pošty. Realizovaná investícia predstavovala sumu
1 642 Eur.
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V environmentálnej oblasti aktivity sa v roku 2021 nekonali žiadne neinvestičné aktivity
v dôsledku pandémie Covid-19 a príslušných protipandemických opatrení. Bola však
vypracovaná žiadosť o poskytnutie NFP z Environmentálneho fondu na obstaranie 665 ks
kompostérov pre občanov.
3.1 Environmentálna infraštruktúra
A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci – Vzhľadom na finančnú náročnosť aktivita
je viazaná na získanie externých finančných zdrojov z EÚ, ktoré sa v tomto
programovom období získať nepodarilo.
3.2 Odpadové hospodárstvo
A.3.2.1.3 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a žiakov ZŠ zamerané
na separáciu odpadov a negatívnych dopadov nelegálnych skládok sa v dôsledku
pandémie Covid-19 a príslušných protipandemických opatrení nekonalo. V roku 2021
bola podaná žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Enviromentálneho fondu /oblasť: rozvoj odpadového a obehového hospodárstva,
činnosť C2/ na obstaranie 665 ks kompostérov pre občanov.
3.3 Protipovodňová ochrana
A.3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia – aktivita sa
v dôsledku pandémie Covid-19 a príslušných protipandemických opatrení nekonala.
V súlade s cieľmi, opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves v roku 2021 bol realizovaných 12 aktivít v celkovej hodnote 270 031,4 Eur
hlavne v sociálnej oblasti (98,5 %). Z vlastných zdrojov obce sa realizovalo 57 988,75 Eur.
Z externých zdrojov dotácie BSK predstavovali 4 500 Eur a nenávratný finančný príspevok z
IROP 207 542,6 Eur, čo predstavuje približne 78,5 % z celkových realizovaných výdavkov.
Taktiež boli vypracované a podané 2 žiadosti o NFP a to v oblasti odpadového hospodárstva
a modernizácie centra voľného času. Viaceré plánované investičné aj neinvestičné aktivity
v dôsledku pandémie Covid-19 a následnej hospodárskej recesii nebolo možné realizovať.
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