
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa za rok 2017

Monitorovacia správa je dokument, ktorý predstavuje súhrnnú informáciu o plnení opatrení
navrhnutých v Programe rozvoja obce pre vymedzené programové obdobie.
Monitorovanie a hodnotenie Programu rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 sa
vykonáva pravidelne v ročných intervaloch na úrovni projektu - aktivity. Tieto údaje sú

k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Monitorovacia správa Programu rozvoja obce Záhorská Ves bude po schválení jeho znenia
v obecnom zastupitel'stve zverejnená na internetovej stránke obce a v tlačenej forme verejne

prístupná na Obecnom úrade.
Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves rieši problémy v 3
strategických a 12 prioritných oblastiach. Realizácia opatrení by mala zabezpečiť elimináciu
problémov a prispieť k ďalšiemu rozvoju obce.
V roku 2017 uznesením č. 4/2018 zo dňa 6.3.2018 vzniklo Centrum vol'ného času spolkov a
združení obce Záhorská Ves (ďalej Centrum vol'ného času), ktoré sídlo je v bývalom Dome

Kultúry.
V roku 20 l 7 bola v súlade s ciel'mi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Záhorská Ves naplánovaná realizácia 28 aktivít v celkovej sume 935 mil. Eur.
Realizovaných bolo 23 aktivít. Viaceré významné investičné aktivity boli viazané hlavne na
externé zdroje financovania zo štrukturálnych fondov, na ktoré obec vypracovala žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a čaká na ich schválenie, zatial' čo v ostatných prípadoch
doposial' neboli vyhlásené výzvy na získanie nenávratných finančných prostriedkov z EŠIF.

V hospodárskej oblasti bolo v roku 2017 realizované 4 aktivity zamerané na rekonštrukciu
ciest, zriadenie otoča autobusov a podporu rozvoja partnerskej spolupráce s rakúskymi aj
okolitými obcami v celkovej sume 63 900 Eur. Externé zdroje na podporu partnerskej
spolupráce tvorili 7000 Eur, čo predstavuje II % z celkovej realizovanej sumy.

1.1 Dopravná infraštruktúra
A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest - v roku 2017 sa dokončila rekonštrukcia cesty
Sokolská v celkovej sume 50 000 Eur v dlžke 120 m (553 rrr'). V súčasnosti je
v realizácii rekonštrukcia cesty Cintorínska v dlžke 125 m.
V súčinnosti starostu obce a BSK bola uskutočnená rekonštrukcia 2 km cesty III.
triedy od Dúbravy po železničné priecestie v celkovej sume 2 mil. Eur financovaná

BSK.
V obci bol vybudovaná zastávka a otoč autobusov pri Radome v sume 2 000 Eur.

1



1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca
A.l.2.l.l Vybudovanie cyklotrasy v okolí vojenských bunkrov - aktivita sa

nerealizovala.
A.1.2.2.l Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - v rámci partnerstva obec
v roku 2017 získali finančné prostriedky z OP cezhraničná spolupráca AT-SK na
realizáciu projektu "Big projekt" zameraného na učenie a zdokonalenie sa
v nemeckom a v partnerskej obci v slovenskom jazyku. Projekt bol podporený sumou

11900 Eur.

1.3 Podpora zamestnanosti
A1.3.1.l Poskytovanie informácií o vol'ných pracovných miestach v obecných
novinách a na obecnej web stránke - aktivita sa realizovala na základe požiadavky
zamestnávatel'ov alebo ponuky pracovných miest okresným úradom práce.

V sociálnej oblasti sa realizovalo 18 aktivít, ktoré mali prispieť k podpore projektov
zameraných na vybudovanie dopravného a multifunkčného ihriska, vybudovanie učebne
výpočtovej techniky, rekonštrukciu Centra vol'ného času, podpora neziskovej organizácie
Jeseň života, budovanie športových zariadení, podporu miestnych spolkov a združení
a zvýšenie bezpečností obce. Realizované aktivity boli podporené sumou 80 996 Eur.

2.1 Infraštruktúra vzdelávania
A2.l.l.l Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ - v roku 2017 prebehla
rekonštrukcia okolia ZŠ a bola posúdená statika telocvične v sume 5 500 Eur.
A2.l.l.2 Vybudovanie detského ihriska v areáli multifunkčného ihriska - v areály
multifunkčného ihriska bolo vybudované detské ihrisko v hodnote 1 000 Eur.
A.2.l.l.3 Podpora činnosti školských klubov sa realizovala prostredníctvom
zabezpečenia metodických pomôcok pre aktivity v ŠKD v sume 1 000 Eur.
A.2.l.l.4 Vybudovanie dopravného ihriska v areáli MŠ - v roku 2017 bolo
dobudované dopravné ihrisko pre deti MŠ v celkovej sume 2500 Eur.
A2.l.l.5 Revitalizácia školského dvora - aktivita sa realizovala svojpomocne za

účasti ZRPŠ a obce
A.2.l.2.l Modernizácia odborných učební a nákup učebných pomôcok - v roku 2017
bola vypracovaná a podaná žiadost' 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
201 769,75 Eur. Vypracovanie žiadosti predstavovalo 2500 Eur.
A.2.l.2.3 Podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami z okolitých obcí a zo
zahraničia - aktivita sa realizovala v rámci cezhraničnej spolupráce "Big projekt"

2.2 Sociálna infraštruktúra
A.2.2.l.l Rekonštrukcia budovy príspevkovej organizácie Jeseň života - v roku 2017
bola realizovaná rekonštrukcia kanalizácie v sume 1 000 Eur.
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A.2.2.l.2 Rozšírenie služieb príspevkovej orgaruzacie Jeseň života - aktivita sa
realizovala prostredníctvom financovania rozvozu obedov v celkovej sume 3 000 Eur.

2.3 Zdravotnícka infraštruktúra
A.2.3.l.l Rekonštrukcia zdravotného strediska - v rámci aktivity sa vymaľovala
čakáreň a vestibul zdravotného strediska a zrealizovala sa výmena dverí v celkovej
hodnote 1 500 Eur.
A.2.3.l.2 Zabezpečenie detského lekára - aktivitu sa nepodarilo zrealizovať.

2.4 Kultúra a šport
A.2.4.l.l Rozvoj a propagácia Uhranského múzea - v rámci aktivity sa realizovala
rekonštrukcia múzea a bola zabezpečená jeho propagácia na internetovej stránke.
Aktivita sa realizovala svojpomocne.
A.2.4.l.2 Rekonštrukcia budovy Centra vol'ného času - v roku 2017 bola vypracovaná
a podaná žiadosť na Environmentálny fond na podporu zvýšenia energetickej
efektívnosti budovy - výmena strechy a úprava obvodových múrov, výmena okien,
dverí a zateplenie v celkovej sume 381 039,44 Eur.
A.2.4.l.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí - v roku 2017 obec podporila
realizáciu 19 kultúrnych podujatí v celkovej sume 8 000 Eur ako napr. Novoročný
koncert, Reprezentačný ples, Jánske ohne, Uhranský somic, Úcta k starším atď.
A.2.4.l.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktiví. - v roku 2017 boli miestne
spolky podporené sumou 30 000 Eur - Múzeum Uhranskej Perly, Rybársky spolok,
Mažoretky, Jednota dôchodcov, Futbalový klub atď.

2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku
A.2.5.l.l Vybudovanie policajnej stanice - aktivita sa nerealizovala.
A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému - v obci bolo osadených
6 kamier a napojených na centrálny pult v celkovej hodnote 24996 Eur.
A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice - realizovala sa
svojpomocne dobrovol'ným Hasičským zborom.
A.2.5.l.5 Podpora bezplatnej právnej poradne - právna poradňa fungovala približne
jeden deň v mesiaci. Občania tu mohli získať bezplatne právne rady. Poradňu počas
roka využilo približne 50 obyvatel'ov obce.
A.2.5.l.6 Budovanie lokálpatriotizmu u mládeže - realizovalo sa priebežne formou
besied so žiakmi ZŠ

V environmentálnej oblasti aktivity smerovali na zvýšenie environmentálneho povedomia
obyvatel'ov a na aktivity zamerané na elimináciu povodňových rizík. Aktivity sa realizovali

bezodplatne.

3.1 Environmentálna infraštruktúra
A.3.l.l.1 Vybudovanie kanalizácie v obci - Vzhl'adom na finančnú náročnosť aktivita
je plánovaná na celé programové obdobie a je viazaná na získanie externých
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finančných zdrojov z EÚ. Nakoľko v roku 2017 nebola vyhlásená žiadna výzva na
získanie NFP zo zdrojov EU aktivita sa doposiaľ nerealizovala.
A.3.2.1.3 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvatel'ov 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 súlade s ciel'mi, opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Záhorská Ves v roku 2017 sa realizovalo 23 aktivít v celkovej hodnote 144 896
Eur. Z vlastných zdrojov obce sa realizovalo 137 896 Eur a z externých zdrojov (PO
Cezhraničná spolupráca AT-SK) 7 000 Eur, čo predstavuje približne 4,8% z celkových
realizovaných výdavkov. Najviac finančných prostriedkov smerovalo do sociálnej oblasti,

kde bolo prefinancovaných 89 996 Eur.
Za aktívnej spolupráce starostu a Bratislavského samosprávneho kraja sa podarilo zo zdrojov
BSK zrealizovat' rekonštrukciu 2 km cesty III. triedy od Dúbravy po železničné priecestie v

celkovej sume 2 mil. Eur.
V roku 2017 obec vypracovala a podala 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v celkovej hodnote 582809 Eur, z čoho externé zdroje predstavujú 387482 Eur,
s predpokladaným obdobím realizácie 2018/2019.
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