Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa za rok 2016
Monitorovanie a hodnotenie Programu rozvoja obce Záhorská Ves sa vykonáva pravidelne
v ročných intervaloch na úrovni projektu - aktivity, ktorý je základným prvkom monitorovania.
Vstupnými informáciami pre realizáciu monitorovania sú meratel'né ukazovatele jednotlivých
aktivít. V monitorovacom formulári sa sleduje najmä miera plnenia danej aktivity v porovnaní
s plánovanými hodnotami ukazovatel'ov.
Ciel'om monitoringu je zostavit' komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté
v Programe rozvoja obce počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii
pre samosprávu a širokú verejnost'.
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 identifikoval problémy
v 3 strategických a 12 prioritných oblastiach. Naplnenie strategických ciel'ov a opatrení by
malo prispiet' k riešeniu identifikovaných problémov a d'alšiemu rozvoju obce.
V súlade s ciel'mi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská
Ves bola v roku 2016 naplánovaná realizácia 38 aktivít v celkovej sume 1,045 mil. Eur.
Realizovaných bolo 29 aktivít. Viaceré významné investičné aktivity boli viazané hlavne na
externé zdroje financovania zo štrukturálnych fondov, ktoré sa obci získat' nepodarilo resp.
doposial' neboli vyhlásené výzvy na získanie nenávratných finančných prostriedkov zo ŠF EU.

V hospodárskej oblasti bolo v roku 2016 realizovaných 9 aktivít zameraných na rekonštrukciu
ciest, autobusovej zastávky, obnovu a modernizáciu chodníkov, rekonštrukciu obecného úradu,
obecných bytov, modernizáciu obecných novín, web stránky a podporu rozvoja partnerskej
spolupráce s rakúskymi aj okolitými obcami v celkovej sume 116 343,7 Eur.
1.1 Dopravná infraštruktúra
A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest - v roku 2016 sa dokončila rekonštrukcia príjazdovej
komunikácie ku kompe v celkovej sume 61925,7 Eur v dlžke 120 m. Taktiež bola
kompletne zmodernizovaná autobusová zastávka pri zdravotnom stredisku v sume l 200
Eur.
A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov - v roku 2016 sa realizovala rekonštrukcia
chodníka pri cintoríne a tiež v priestoroch cintorína v celkovej sume 14 185,45 Eur a dÍžke
140m

1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca
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A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - v rámci partnerstva sa v roku
2016 realizovalo podujatie "Uhranský sumíc" podporené sumou 3 000 Eur.
A.1.2.3.1 Podpora partnerskej spolupráce s okolitými obcami - v roku 2016 sa aktivita
realizovala prostredníctvom podania projektu a získania podpory na vybudovanie
spoločného zberného dvora s obcou Suchohrad.
1.3 Podpora zamestnanosti
A. 1.3.1.1 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.
1.4 Samospráva a podpora bývania
A. 1.4. 1.1 Rekonštrukcia obecného úradu - v roku 2016 bola v rámci aktivity
zrekonštruovaná strecha na obecnom úrade v hodnote 30 000 Eur.
A.1.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných bytov - v rámci aktivity prebehla
rekonštrukcia
a modernizácia
vykurovacieho
systému
v bytovke
v cene
13 312,32 Eur.
A.1.4.3.1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik - na vydanie a zatraktívnenie
obecných novín, vychádzajúcich 4x ročne, bolo v roku 2016 vynaložených 1914 Eur.
A.1.4.3.3 Inovácia webovej stránky obce - pre zlepšenie informovanosti obyvatel'ov
bolo v roku 2016 vynaložených l 525,3 Eur na inováciu web stránky obce.
V sociálnej oblasti sa realizovalo 16 aktivít, ktoré mali prispiet' k podpore projektov
zameraných na vybudovanie dopravného a multifunkčného ihriska, vybudovanie učebne
výpočtovej techniky, rekonštrukciu Domu kultúry, budovanie športových zariadení, podporu
miestnych spolkov a združení a zvýšenie bezpečností obce. Realizované aktivity boli
podporené sumou 178 786,48 Eur. Dotácie Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra tvorili
23411,13 Eur, čo predstavuje 13,09 % v celkovej realizovanej sumy.
2.1 Infraštruktúra vzdelávania
A.2.1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektov MŠ a ZŠ - v roku 2016 prebehla
modernizácia školskej jedálne v ZŠ a bolo dokončené rozšírenia MŠ v celkovej
hodnote 29 210 Eur.
A.2.1.1.2 Vybudovanie detského ihriska v areáli multifunkčného ihriska - aktivita sa
nerealizovala.
A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov sa realizovala prostredníctvom
zabezpečenia metodických pomôcok pre aktivity v ŠKD v sume 2000 Eur.
A.2.1.1.4 Vybudovanie dopravného ihriska v areáli MŠ - v roku 2016 bolo vybudované
dopravné ihrisko pre deti MŠ v celkovej sume 7571,31 Eur. Dotácia Ministerstva
vnútra predstavovala 6 000 Eur.
A.2.1.1.5 Revitalizácia školského dvora - aktivita sa nerealizovala.
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A.2. 1.1.6 Vybudovanie športového multifunkčného ihriska pre ZŠ - v roku 2016 bolo
vybudované multifunkčné ihrisko pre deti ZŠ v hodnote 18411,13 Eur. Dotácia
Ministerstva školstva predstavovala 8 411,13 Eur.
A.2.1.2.1 Modernizácia odborných učební a nákup učebných pomôcok - roku 2016 bola
na ZŠ vybudovaná a vybavená učebňa výpočtovej techniky v sume 2 548 Eur.
A.2.1.2.2 Podpora účasti na regionálnych a medzinárodných projektov v rámci
školských aktivít - aktivita nebola realizovaná.
A.2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami z okolitých obcí a zo
zahraničia - aktivita nebola realizovaná.
2.2 Sociálna infraštruktúra
A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej
nerealizovala.
2.3 Zdravotnícka infraštruktúra

organizácie

Jeseň života - aktivita sa

A.2.3.1.2 Zabezpečenie detského lekára - aktivita sa nerealizovala.
A.2.3.1.3 Sprevádzkovanie
súkromná lekáreň.

lekárne v obci - od roku 2016 je v obci prevádzkovaná

A.2.3.1.4 Podpora programov zdravia a osvety pre MŠ a ZŠ - v rámci aktivity sa
realizoval projekt "Ži a uč sa v zdravom prostredí", ktorý bol podporený vo výške 500
Eur.
2.4 Kultúra a šport
A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Domu kultúry
rekonštrukcie
urobená
renovácia
malej sály
elektroinštalácie v sume 34 253,43 Eur.

- v roku 2016 bola v rámci
Kultúrneho
domu a výmena

A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí - v roku 2016 obec podporila
realizáciu 18 kultúrnych podujatí v celkovej sume 9 994,61 Eur ako napr. Novoročný
koncert, Reprezentačný ples, Jánske ohne, Uhranský somic, Úcta k starším atd'.
A.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít - v roku 2016 boli miestne
spolky podporené sumou 26 300 Eur - Múzeum Uhranskej Perly, Rybársky spolok,
Mažoretky, Jednota dôchodcov, Futbalový klub atd'.
A.2.4.1.5 Budovanie športových zariadení - v rámci aktivity bolo vybudovanie
oddychovej zóny v strede obce v sume 3 500 Eur.
2.5 Bezpečnosť a ochrana majetku
A.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice - aktivita sa nerealizovala.
A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému - v obci boli osadené 4
kamery s centrálnym pultom v celkovej hodnote 14292 Eur. Obec získala dotáciu
9 000 Eur z Ministerstva vnútra.
A.2.5.1.3 Dobudovanie a modernizácia osvetlenia - v obci bolo vymenených 130 lámp
s ledkovým osvetlením v sume 28 834 Eur.
A.2.5.1.4 Rekonštrukcia
svojpomocne.

a modernizácia

hasičskej

zbrojnice

-

realizovala

sa

A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne - právna poradňa fungovala približne
jeden deň v mesiaci. Občania tu mohli získať bezplatne právne rady. Poradňu počas roka
využilo približne 45 obyvatel'ov obce.
~
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A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu
besied so žiakmi ZŠ

-

u mládeže - realizovalo sa priebežne formou

V environmentálnej oblasti aktivity smerovali na vybudovanie zberného dvora, odstránenie
nelegálnych skládok odpadu, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvatel'ov a na
aktivity zamerané na elimináciu povodňových rizík. Aktivity sa realizovali v hodnote 78144
Eur. Dotácia Envirofondu predstavovala 69 604 Eur, čo predstavuje takmer 90% z celkovej
realizovanej sumy v danej oblasti.
3.1 Environmentálna infraštruktúra
A.3.l.l.l Vybudovanie kanalizácie v obci - Vzhl'adom na finančnú náročnost' aktivita
je plánovaná na celé programové obdobie a je viazaná na získanie externých finančných
zdrojov z EÚ. Nakol'ko v roku 2016 nebola vyhlásená žiadna výzva na získanie NFP zo
zdrojov EU aktivita sa doposial' nerealizovala.
3.2 Odpadové hospodárstvo
A.3.2.1.l Vybudovanie zberného dvora - v roku 2016 obec získala dotáciu
z Ministerstva ŽP na vybudovanie Zberného dvora v celkovej výške 406 360,26 Eur.
Vynaložené náklady vo výške 6500 Eur prestavoval i náklady na vypracovanie žiadosti
o NPP. Samotné budovanie zberného dvora sa bude realizovat' v nasledujúcom období.
A.3.2.l.2 Odstránenie nelegálnej skládky odpadu - vobci bola odstránená čierna
skládka odpadov vo výške 69 604 Eur. Finančnú dotácia z Envirofondu na odstránenie
čiernej skládky predstavovala 66 124 Eur. Taktiež bolo uhrnuté smetisko v obci v sume
2040 Eur.
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.I.l Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia - aktivita sa
realizuje 2x ročne dobrovol'ným hasičským zborom

V súlade s ciel'mi, opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves v roku 2016 sa realizovalo 29 aktivít v celkovej hodnote 393 993,25 Eur.
Z vlastných zdrojov obce sa realizovalo 292 869,25 Eur a z externých zdrojov (Ministerstvo
vnútra, Ministerstvo, školstva, Ministerstvo životného prostredia a Envirofond) 101124 Eur,
čo predstavuje približne 25% z celkových realizovaných výdavkov,
Najviac finančných
prostriedkov smerovalo do sociálnej oblasti, kde bolo prefinancovaných 178 786,48 Eur.
Schválené uznesením č. 22/2017 zo dňa 25.04.2017
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