
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
14 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 3 neinvestičné a 1 investičná aktivita
zamerané na podporu vydávania obecných novín a poskytovanie informácií v celkovej sume
7247 € 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 realizuje na základe požiadavky
zamestnávateľov alebo ponuky pracovných miest okresným úradom práce. V roku
2021 v počte O.

1.4 Samospráva a podpora bývania
A.l.4.l.l V rámci oblasti zlepšovania podmienok pre výkon samosprávy sa v roku
2021 v budove obecného úradu nainštalovala klimatizácia v hodnote 3475 Eur.
A.1.4.2.1 V rámci oblasti zlepšovania stavu obecných bytov sa v roku 2021
vymaľovali nebytové priestory v bytovom dome B2l zamestnancami obce.
A. 1.4.3 .1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik - v rámci tejto akvitity spre
zvýšenie informatizácie občanov v obci sa vydávajú obecné noviny, vychádzajú 2x
ročne a výdavok v roku 2021 predstavoval čiastku 3772 Eur.
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V sociálnej oblasti sa realizovalo 10 aktivít, ktoré boli zamerané na prebudovanie školského
bytu na učebňu, 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 v roku 2021 podporené sumou 4 500 Eur - dotácie z Bratislavského
samosprávneho kraja.
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
7263 Eur. Dotácia BSK predstavovala 2500 Eur.
A.2.1.1.5 V rámci zlepšovania a skvalitnenia trávenia času detí v predškolskom veku
na čerstvom vzduchu bola na dvore materskej školy v roku 2021 osadená pyramídová
preliezka v hodnote 5436 Eur za účasti BSK, ktorého finančný príspevok
predstavoval čiastku 2000 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 má obec 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 184236,35 Eur, ktorého ukončenie
realizácie sa predpokladá do konca roka 2022 za spoluúčasti vo výške 9 696,65 Eur.
Projektom sa vybuduje nová jazyková učebňa, biologicko/chemická učebňa, lTK
učebňa a nakúpia nové knihy. Cieľovou skupinou nemusia byť len žiaci ZŠ ale môže
byt' v budúcnosti rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch
celoživotného vzdelávania.

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 33003 Eur, spoluúčasť obce na projekte je 1 737 Eur. Projektom sa
zmodernizuje zariadenie kuchyne vrátane nábytku, jedáleň a spoločenská miesta. V
mesiaci október 2021 sa začalo s realizáciou. Obec predfinancovala v roku 2021
zariadenia a práce v celkovej hodnote 20 844 Eur. Ukončenie a vyúčtovanie projektu
je predpokladné v prvej polovici roka 2022.

2.4 Kultúra a šport
A.2.4.l.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-P07-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.
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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 2098 Eur.
A.2.5.1.4 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - v rámci aktivity bola budova
dokončená začiatkom roka 2020 - podlaha v garáži, kompletná sanita, vjazd s múrom
a osadené vnútorné dvere. V roku 2021 prebiehali len menšie údržby. Materiál na
dostavbu bol v roku 2020 poskytnutý sponzorským spôsobom od občanov Záhorskej
Vsi, miestnych a okolitých firiem. Práce vykonávalo DHZO a DHZ v rámci
dobrovoľnej činnosti. Odhadovaná hodnota vrátane ceny práce je 15 000 Eur.
A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne - aktivita sa v dôsledku pandémie
Covid-19 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 1642 Eur.

V environmentálnej oblasti aktivity sa v roku 2021 nekonali žiadne neinvestičné aktivity
v dôsledku pandémie Covid-19 a príslušných protipandemických opatrení. Bola však
vypracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie NFP z Environmentálneho fondu na obstaranie
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. V mesiaci júl 2021 vyšla
výzva OPKŽP-POl-SC121/122-2021-69 na získanie finančných prostriedkov na
budovanie kanalizácie, ČOV a vodovodov. V uvedenej výzve však obec Záhorská
Ves nepatrila medzi oprávnené aglomerácie do 2000 EO.

3.2 Odpadové hospodárstvo
A.3.2.1.3 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvatel'ov 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 loblasť: rozvoj odpadového a obehového hospodárstva,
činnosť C21 na obstaranie 665 ks kompostérov pre občanov.

3.3 Protipovodňová ochrana
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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 bolo realizovaných 14 aktivít v celkovej hodnote 75
469 Eur z čoho sociálna obslasť predstavovala 27,6%. Z vlastných zdrojov pri započítaní
predfinancovania sa obcou realizovalo 70 969 Eur. Z externých zdrojov dotácie BSK
predstavovali 4 500 Eur. Schválené nenávratný finančné príspevky na ukončenie realizácie
projektov predstavuje čiastku 217 239,35 Eur, z toho 84,8% predstavuje príspevok na
zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl z Európskeho fondu sociálneho
rozvoja, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a 15,2% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu komunitných sociálnych
služieb. Taktiež boli vypracované a podané 2 žiadosti o NFP a to voblasti odpadového
hospodárstva a modernizácie centra voľného času.
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 20/5-2022

Tabuľka 15Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa rok 2021

Monitorovacia správa
Plánov Ukazovateľ OpatrenieÚroveň aný

Rozpočet Externé Názov Princíp
Slovný popis PHSRprvku Názov/opis projektu termín

obce zdroje ukazovatel'
Plánovaná Splnená

výberu
hodnotenia plnenia BSK 2014-stratégie realizá hodnota hodnota aktivity

cie a 2020

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

2016 61 925 € 1261 m2 Príjazdová cesta ku 07
dlžka cesty kompe

vm
2017 50000 € 488 m2 Cesta Cintorínska (v

real izáci i)

O€ BSK 2000 m2 Cesta od Dúbravy po
železničné priecestie

A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest IBSKI
2018 50260 € 553 m2 Cesta Sokolská I

zahájenie 2017/
3 180€ Sokolská ukončenie

NOI

2019 4000 € 176m2 Oprava výtlkov Kasár.
1326 € 960 m2 Údržba cesty Školská

Iposyp. materiáli

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 € dlžka 293 m Rekonštrukcia chodníka

A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov rekonštruov na ,.Syslovom vŕšku"
07

aných Obnova a rekonštrukcia
- 2016 12218 € chodníkovl 140 m chodníka pri cintoríne
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

m a v priestoroch cintorína
Rekonštrukcia chodníka
od zdravotného

2018 ZSE 400m strediska k potravinám
Lýdia

2019 65452 € 578 m2 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.l.1
vojenských bunkrov 2017

valo sa cyklotrasy v Zodpovedný BSK 03 
m

0.1.2.2 Podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce
I Organizovanie

2016 3000€ podujatia Uhranský
sumic s partnerskou
obcou
AT-SR projekt

Budovanie partnerstiev s rakúskymi 2017 4900€ 7100€
počet

I cezhraničnej spolupráce
A.I.2.2.1 "Big projekt" 03 

obcami projektov AT-SR projekt
cezhraničnej spolupráce
"Big projekt"

2018 27000 € 1350€ I pokračovanie
2019 33 154 € 25693 € 1 Pokračovanie BIG-AT
2020 14143 € Ukončenie BIG-AT

0.1.2.3 Podpora rozvoja regionálnej spolupráce
Vybudovanie

A.I.2.3.1 Podpora partnerskej 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
2016 Aktivita prebiehala na

Poskytovanie informácií o voľných 2017 základe požiadaviek
A. 1.3. 1.1 pracovných miestach v obecných 2018 O € AIN zamestnávateľov 011 

novinách a na obecnej web stránke 2019 o zverejnenie
2020 O pracovných miest

i 
2021

Oblasť 1.4 Samospráva a podpora bývania I 
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

0.1.4.1 Zlepšenie podmienok pre výkon samosprávy
Počet Rekonštrukcia strechy

2016 30000 € zrekonštruoA.1.4.!. 1 Rekonštrukcia obecného úradu
2021 3475 € vaných

1 obecného úradu 04 

prvkov
Klimatizácia

0.1.4.2 Zlepšenie stavu obecnych bytov

2015 423 € 1
Nákup kamery na
ovku
Rekonštrukcia

2016 8000 € Počet a modernizácia

A. 1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných zrekonštruo vykurovacieho 04 bytov vaných systému

2019
prvkov

1
Byt. stredisko kotol n

5 000 € kúrenie
Rekonštrukcia bytu

2500€ vZŠ

0.1.4.3 Zvýšenie informovanosti občanov
Podpora na vydanie

2016 1914€ obecných novín
Modernizácia obecných novín 2018 3 100 € vychádzajúcich 2 x

A.1.4.3.1
Záhorský hlásnik 2019 5 304 €

NN ročne 011 
2020 5 318 €

2015 600 € Elektronický rozhlas
A.1.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu Výmena

2018 1 400 € reproduktorov

Inovácia web stránky

A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce 2016 1 525,3 € NN 
za účelom zvýšenia 011 
informovanosti
občanov obce

2 SOCIÁLNA OBLASŤ
Oblast' 2.1 Infraštruktúra vzdelávania
02.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie

Rekonštrukcia a modernizácia 2015 4995 € Modernizáciajedálne
A.2.!.!.1

objektov ZŠ a parný čistič A
2016 6500 € 3000 € Modernizácia jedálne

- - 1 1500E Statika telocvične
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2017 4000E Rekonštrukcia okol ia

2019 680 E Oprava steny jedálne
ZŠ

2020 2000 E Oprava fasády
Rekonštrukcia

2021 4 763 € 2500 E školského bytu na
učebne

Počet tried 2 2 Modernizácia jedálne

2015 4995 € Rozšírenie kapacity

17813 € MŠ
Dokončenie rozšírenia

2016 23 181 € MŠ

Rekonštrukcia a modernizácia
objektov MŠ 2018 146431 € Prestavba jedálne MŠ

2019 780€ Údržba budovy

IIOOO€ Renovácia podláh

4620€ Konvektomat MŠŠJ

Vybudovanie

2017 1000 € detského ihriska
v areály futbalového
ihriska

A.2.1.1.2
Vybudovanie detského ihriska v 2018 2 400 € 13 300 € AIN

Vybudovanie 09
areáli multifunkčného ihriska detského ihriska

Slniečko

5 800 €
Hojdačku na detskom

1 400 € ihrisku grant COOP
Jednota
Podpora zameraná na

2015 10000 € budovanie šport.

A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov
2016 2000 € AIN

areálu, rekonštrukciu 09
2017 1000 € preliezok a nákup

2018 1000 € metodických

2019 1000 € pomôcok
Vybudovanie

Vybudovanie dopravného ihriska
2016 3071 € 6000€ dopravného ihriska

A.2. 1. 1.4
MŠ

2017 16000 € AIN pre deti MŠ 09

2018 4071 € 6000 € Dobudovanie ihriska

A.2.1.1.5
Revitalizácia školského dvora počet Revitalizácia 09
a dvora v MŠ - zeleň, záhrada, 2017 zrevitalizov školského dvora sa
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves 2015-2022

preliezky, pieskoviská aných realizuje svojpomocne
prvkov ZRPŠ a obec

Osadenie pyramídovej
2021 3436 € 2000€ preliezky v objekte

MŠ
Vybudovanie

Vybudovanie športového
2016 10047 € 9952,5 € športového

A.2.1.1.6 AIN mu lti funkčného 09 
multifunkčného ihriska pri ZŠ 2019 40096 € 36364 € ihriska pre deti

2020 4257 € Umelá tráva

02.1.2 Modernizácia vzdelávacieho procesu

2016 2548 € Vybudovanie učebne
a nákup výpočtovej
techniky

2017 2500€ Vypracovanie žiadosti
o NFP projekt

Modernizácia odborných učební a
2018 600 € Internetové vybavenie

A.2.1.2.1 nákup moderných vzdelávacích
počet MŠ 010 

pomôcok
2021 5630€ programov Interaktívna tabul'a

+PCMŠ
1410€ PC a tlačiareň MŠ
1400 € Interaktívna tabul'a

ZŠ

Aktivita sa realizovala

Podpora účasti na regionálnych a 2015 400€ počet
prostredníctvom

A.2.1.2.2 medzinárodných projektov v rámci 4 exkurzií, športových 010 
školských aktivít

projektov podujatí, vzdelávania
cudzích jazykov

4 Aktivita sa realizovala

2015 200 € prostredn íctvom
účasti na šport., liter.

Podpora spolupráce medzi počet
a výtvar. súťažiach

A.2.1.2.3 vzdelávacími inštitúciami z 2017 1 Zapojenie školy 010 
okolitých obcí a zo zahraničia

projektov a škôlky do projektu
,.Big projekt"

2018 1 Pokračovanie projektu
,.Big projekt"
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2019 1 Pokračovanie projektu
"Big projekt"

2020 1 Ukončenie projektu
"Big projekt"

Oblasť 2.2 Sociálna infraštruktúra
02.2.1 Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb

2017 1000€ Rekonštrukcia

Rekonštrukcia budovy príspevkovej
kanalizácie

A.2.2.1.1 2021 20844 € Rekonštrukcia 09 
organizácie "Jeseň života! a modernizácia

zariadenia od 10/2021

A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej 2015 2000 € počet 1 Nákup počítačov 09 
organizácie Jeseň života 2017 3000 € služieb I Rozvoz obedov

Oblasť 2.3 Zdravotnícka infraštruktúra
02.3.1 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti

Výmena dverí

A.2.3. l. 1 Rekonštrukcia zdravotného 2017 1500 € a maľovanie čakární
09 

strediska a vestibulu
2019 38565 € Fasáda ZS + brána

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára 2015 Nerealizo AIN 09 2017 valo sa

A.2.3. I.3 Zabezpečenie sprevádzkovania
2016 O€ AIN 1

Lekáreň prevádzkuje 09 lekárne súkromná osoba
Besedy, projekty,

2015 600 € 10
divadelné predstav. na
podporu zdravia a I 

A.2.3.1.4 Podpora programov zdravia a počet osvety 09 
I osvety pre MŠ a ZŠ programov Podpora projektu Ži 

2016 500€ 1 a uč sa v zdravom
prostredí

Oblasť 2.4 Kultúra a šport
02.4.1 Zlepšenie spoločenského, kultúrneho a športového života obyvatel'ov

2017 O€ Reštaurovanie múzea

A.2.4.1.2 Rozvoj a propagácia Uhranského a propagácia na
múzea 2018 O € internete -

svojpomocne
2017 33405 € úspora Renovácia malej sály

Rekonštrukcia budovy Domu prevádzkov kultúrneho domu
A.2.4.1.2

kultúry ých a výmena 04
nákladov elektroinštalácie

- --- -----
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2018 6 500 € Výmena opony,
I oprava schodov

a výmena okien
2019 2 388 € Stroj na čistenie

parkiet
Vchodové dvere +

3 994 € okná
Nákup stoličiek

1 500 €
2020 80000 € Rekonštrukcia strechy

21924 € a výmena okien

7388 € Podpora tradičných
10500 €

počet
24 24 podujatí

A2.4.1.3 8000€ 19 19 realizovaných v obci 09 
8000 € podujatí 19 19
5201 € 19 19

2015 16775 € Podpora miestnych
2016 26300 € spolkov

Podpora miestnych spolkov a 2017 30000 €
A2.4.I.4 2018 300001€ počet aktivít 09 

umeleckých aktivít
2019 31817 €
2020 13605 €
2021 11801 €
2015 929 € I Nákup trenažéra

2016 3500 € 1 Vybudovanie

A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení počet oddychovej zóny 09 
zariadení v strede obce

2019 3500 € 1 Kosačka na ihrisko
3085 € Údržba budovy

2021 9841 € Kosačka na FC
Poradenská činnosť

2015 77 664 € 1716 rn VO a dobudovanie
Vybudovanie náučného chodníka dÍžka náučného chodníka
a revitalizácia obce chodníka Suma predstavuje

doúčtovanie prác
2019 10000 € 3406€ Jazierko pre oddych

Oblasť 2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku
02.5.1 Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku

A2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice 2016 Nerealizo
A/N 09 

valo sa
A.2.5.l.2 Dobudovanie a modernizácia 2015 počet 4+1 Inštalácia 4 kamier 09 
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A.2.5.1.3

A.2.5.1.4

A.2.5.1.5

A.2.5.1.6

kamerového systému

2021 I 2499 € 

2015
2016
2017
2018

Oblast' 3.1 I Environmentálna infraštruktúra

Dobudovanie a modernizácia
verejného osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia
hasičskej zbrojnice

Podpora bezplatnej právnej poradne

Budovanie lokálpatriotizmu u
mládeže

A.3.!.!.1

o 3.1.1 I Zabezpečenie odkanalizovania obce

2016

2017
2018

2016

2021

2016
2017
2018

2019
2020
2021

2015
2016
2017
2018
2019

28834 € 

15000 € 

kamier

počet lámp

AIN

AIN

počet
prednášok

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

5292 € 9000€

130

2

12
12
12
12
10

napojených na
centrálny pult
Dobudovanie
kamerového systému
Kamera pri jazierku

V obci bolo
vymenených 130
lámp s ledkovým
osvetlením
Rozšírenie osvetlenia
na Moravskej ul. (2ks
stožiarov+2ks lámp)
Prebiehala pomocou
sponzorov v r. 2018
bola predpoklad.
hodnota budovy
stanovená odhadom
70000 Eur
Podlaha, sanita, vjazd
s múrom, vnútorné
dvere + cena práce
Poradňa fungovala 1
deň v mesiaci pre
občanov bezodplatne

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

09 

24996 €
2571 € 10000 €

12
5
5
5

09

09 

09 

2098 € 

O

4615€ 65375 €

Vybudovanie kanalizácie v obci

Oblast' 3.2 I Odpadové hospodárstvo

2016

3499€

O

o

Nerealizo
valo sa

dlžka
kanalizácie

vm
07 
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03.2.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva
2016 6500 € Vypracovanie

ŽoNFP, ktorá
bola schválená na
vybudovanie
zberného dvora vo
výške 406 360 € 

2018 objem Výkup pozemkov
A.3.2.!.1 Vybudovanie zberného dvora 8 500 € zozbieranéh VO 06

2 400 € o odpadu Mana2ment projektu
2019 979 € Mana2ment projektu
2020 579 € 319038€ Zberný dvor -

5 756 € 
2021 zar i ad.

99,96 t Prevádzkovanie od
4/2021

Odstránenie nelegálnej skládky 2016 13480 € 66124 € Vypracovanie

odpadu . projektovej
A dokumentácie

a odstránenie

A.3.2.1.2 AfN
nelegálnej skládky 06odpadu v katastri obce

Uhrnutie smetiska 2040 € Uhrnutie smetiska
A v obci

2018 5000€ Poplatok za odvoz

Vvčistenie intra a extravilánu obce nazbieraného odpadu

Zvyšovanie environmentálneho
2015 1500 € 8 Besedy žiakov so

starostom a účasť
povedomia obyvatel'ov a žiakov ZŠ 2016 počet 4 žiakov na projektoch

A.3.2.1.3 zamerané na separáciu odpadov a 2017 prednášok 4 zameraných na
06

negatívnych dopadov nelegálnych 2018 4 ochranu ŽP
skládok 2019 4

Oblasť 3.3 Protipovodňová ochrana
03.3.1 Prevencia proti povodniam

2015 2 Aktivita sa realizuje

Podpora aktivít na ochranu a
2016 l svojpomocne

A.3.3.!.1 2017 Oť počet aktivít I v spolupráci s DHZ 05
čistenie vodných tokovaich okolia 2018 l a rybármi

2019 I 
- -- --
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