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3 STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Stanovuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja územia. Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa
očakáva, že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju
konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých
regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie aktualizovanej Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný prístup
orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a
územnému rozvoju regiónov.
Stratégia rozvoja obce Láb určuje smerovanie obce v časovom horizonte 7 rokov. Obsahuje
výber a popis strategických cieľov, zámerov a opatrení v jednotlivých oblastiach rozvoja –
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. Pre každú oblasť identifikuje parciálne oblasti,
ktoré si vyžadujú riešenie. V rámci nich na základe strategickej vízie sformuluje ciele
a následne opatrenia aktivity zamerané na ich dosiahnutie.

Vízia obce
Obec Láb je príťažlivým miestom pre bývanie s komplexne vybudovanou technickou
a sociálnou infraštruktúrou, možnosťami rozvoja domovej a bytovej výstavby,
poskytujúca dostatok možností kultúrno-spoločenského a športového vyžitia pre
svojich obyvateľov a vyznačujúca sa kvalitným životným prostredím. Je atraktívnym
prostredím pre rozvoj malého a stredného podnikania s ohľadom na trvalo
udržateľný rozvoj obce.

Strategickým cieľom rozvoja obce Láb je vytvoriť atraktívne podmienky pre bývania
a rozvoj podnikateľskej činnosti s dobudovanou infraštruktúrou, kvalitným životným
prostredím a bohatým kultúrnospoločenským životom v obci s modernou samosprávou
s ohľadom na vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj obce.
Stratégia zvolená na dosiahnutie strategického cieľa vychádza z poznania komplexných potrieb
obce, ich dôležitosti pre zabezpečenie kvality života jej občanov a výsledkov dosiahnutých v
rokoch 2007-2013. Do riešenia širokého spektra existujúcich rozvojových potrieb aktívne
vstupujú viacerí aktéri (štát, miestna samospráva, súkromný sektor, mimovládne organizácie,
občania atď.) s rôznymi kompetenciami, záujmami a finančnými zdrojmi. Preto stratégia
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vychádza z predpokladu, že príslušné orgány verejnej správy na národnej a regionálnej úrovni
zabezpečia koordinovaný prístup pri realizácii intervencií na území kraja/okresu, ktorého
predpokladom je vzájomná spolupráca a informovanosť kľúčových aktérov jeho rozvoja.
Špecifická pozornosť v stratégii a celom dokumente PHSR je venovaná koordinácií intervencií
spolufinancovaných zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy ako
doplnkového zdroja financovania rozvojových zámerov obce. Pre rozvojový program obce Láb
na roky 2016-2022 sú navrhované tri oblasti rozvoja: oblasť hospodárskej politiky, oblasť
sociálnej politiky a oblasť environmentálne politiky.

3 ENVIRONMENTÁLNA
2 SOCIÁLNA OBLASŤ
OBLASŤ

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Strategická
oblasť

Prioritná oblasť

Cieľ

Zlepšenie stavu
dopravnej
1.1 Dopravná
infraštruktúry
infraštruktúra
a zvýšenie bezpečnosti
všetkých účastníkov
cestnej premávky
Rozvoj a zlepšenie
podmienok
1.2 Podnikateľské podnikateľského
prostredie a rozvoj prostredia
bývania
Rozšírenie možností pre
domový a bytovú
výstavbu

1.3 Cestovný ruch
a regionálna
spolupráca

2.1 Občianska
infraštruktúra a
vybavenosť

3.1
Environmentálna
infraštruktúra
3.2 Odpadové
hospodárstvo
3.3. Životné
prostredie

Vytvorenie podmienok
pre rozvoj cestovného
ruchu
Zintenzívnenie
cezhraničnej
a regionálnej
spolupráce
Zlepšenie stavu
a dobudovanie
občianskej
infraštruktúry
a vybavenosti
Dobudovanie
environmentálnej
infraštruktúry
Zefektívnenie
odpadového
hospodárstva
Zníženie zaťaženia ŽP

Opatrenie
1.1.1

Skvalitnenie miestnej cestnej
infraštruktúry

1.1.2 Rozvoj pešej dopravy

1.2.1

Podpora vzniku nových MSP a
živnostníkov

1.2.2 Podpora rozvoja bývania
Budovanie materiálno-technickej
1.3.1 základne pre rozvoj cestovného
ruchu
1.3.2 Rozvoj cykloturistiky
Podpora partnerstiev a užšia
spolupráca so zahraničnými
1.3.2
a okolitými obcami v regióne
Záhorie
Skvalitnenie podmienok pre
2.1.1
vzdelávanie
Rozšírenie služieb sociálnej
2.1.2
starostlivosti
Rozšírenie spoločensko2.1.3 kultúrneho a športového vyžitia
obyvateľov
Zlepšenie stavu verejných
2.1.4
priestranstiev
3.1.1 Dobudovanie kanalizácie
3.2.1

Skvalitnenie odpadového
hospodárstva

3.3.1

Zníženie energetickej
náročnosti budov
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3.1 PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje definovanie prioritných oblastí a ich
strategických cieľov, zámerov a opatrení (aktivít) na zabezpečenie realizácie programu rozvoja
obce v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Súčasťou programovej časti je
podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov na úroveň aktivít a projektov, ktoré smerujú k
plneniu strategického cieľa.
Cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov v 3 strategických a 7 prioritných
oblastiach.
1 Hospodárska oblasť
Strategickým cieľom v hospodárskej oblasti je zabezpečenie ekonomického rozvoja obce
prostredníctvom dobudovanej modernej dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia
dopravnej infraštruktúry v obci a zvýšenia bezpečnosti na miestnych komunikáciách, podpora
rozvoja cestovného ruchu a vytvorenie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Problematika hospodárskeho rozvoja bola zahrnutá do troch prioritných oblastí: Dopravná

infraštruktúra, Podnikateľské prostredie a rozvoja bývania a Cestovný ruch.
1.1 Dopravná infraštruktúra
Stav dopravnej a technickej infraštruktúry úzko súvisí s úrovňou rozvoja obce. Kľúčovým
problémom dopravnej infraštruktúry v obci je jej nevyhovujúci stav. Miestne komunikácie
nespĺňajú v plnej miere nespĺňajú kapacitné, bezpečnostné a kvalitatívne parametre. Zlepšenie
stavu dopravnej infraštruktúry si vyžaduje rekonštrukciu miestnych komunikácií. Zvýšenie bezpečnosti
všetkých účastníkov cestnej premávky predpokladá modernizáciu chodníkov a verejného osvetlenia
a vybudovanie odstavného parkoviska

1.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj bývania
Jedným z predpokladov ekonomického rastu a životnej úrovne obyvateľstva je rozvinutá hospodárska
základňa. Obec vďaka svojej polohe, blízkosti trhu práce v hl. meste Bratislava má všetky predpoklady
pre rozvoj malého a stredného podnikania. Zámerom obce je vytvorenie atraktívnych podmienok pre
rozvoj malého a stredného podnikania.
Rast obyvateľstva ovplyvnený migračnými trendmi v rámci suburbanizačnej zóny Bratislavy vytvára
dopyt po stavebných pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Cieľom je príprava
pozemkov pre výstavby nových obytných zón.

1.3 Cestovný ruch
Obec má v dôsledku polohy a komunikačnej dostupnosti potenciál pre rast návštevnosti v rámci
prímestskej rekreácie v rámci Bratislavského regiónu cestovného ruchu. Disponuje
potenciálom pre krátkodobú individuálnu rekreáciu a pešiu- a cykloturistiku. Vybudovanie
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rekreačno-oddychovej zóny a dobudovanie cyklotrás prispeje k zvýšeniu atraktivity obce
z hľadiska CR.
Významný prvok v rozvoji cestovného ruchu v obci predstavuje cezhraničná a regionálna
spolupráca, ktorá bude podporená výraznejšou propagáciou obce v rámci regiónu Záhorie, ale
aj celého BSK.

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Prioritná oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra
O 1.1.1 Skvalitnenie miestnej cestnej infraštruktúry
A.1.1.1.1 Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií
A.1.1.1.2 Riešenie statickej dopravy – odstavné parkovisko pre nákladnú dopravu
O.1.1.2 Rozvoj pešej dopravy
A.1.1.2.1 Dobudovanie a rekonštrukcia chodníkov
A.1.1.2.2 Modernizácia verejného osvetlenia

Prioritná oblasť 1.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj bývania
O.1.2.1 Podpora vzniku nových MSP a živnostníkov
Vytvorenie podmienok pre rozvoj MSP a živnostníkov s cieľom zvýšenia
zamestnanosti
O.1.2.2 Podpora rozvoja bývania
A.1.2.2.1 Príprava plôch pre výstavbu nových obytných zón
A.1.2.1.1

Prioritná oblasť 1.3 Cestovný ruch
O.1.3.1 Budovanie materiálno-technickej základne pre rozvoj cestovného ruchu
A.1.3.1.1 Vybudovanie rekreačno-oddychovej zóny v oblasti Lábskeho jazera
A.1.3.1.2 Budovanie cyklotrás v rámci projektu VÚC na území obce a ich napojenie na
existujúce lokality turizmu a rekreácie v obci
Podpora partnerstiev a užšia spolupráca so zahraničnými a okolitými obcami v regióne
O.1.3.2 Záhorie
Rozvoj cezhraničnej spolupráce formou realizácie projektov v rámci Európskej
A.1.3.2.1 územnej spolupráce a nadviazanie partnerstiev v oblasti rozvoja CR
s prihraničnými obcami a obcami v regióne Záhorie
A.1.3.2.2 Propagácie obce ako súčasti regiónu Záhorie a BSK
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2 Sociálna oblasť
Strategickým cieľom v sociálnej oblasti je zabezpečenie kvalitného a spokojného života
obyvateľom obce s ponukou moderného vzdelávania, komplexnou sociálnou starostlivosťou
a bohatým kultúrno-spoločenským a športovým vyžitím.
Cieľ bude naplnený prostredníctvom opatrení a aktivít prioritnej oblasti Občianska
infraštruktúra a vybavenosť.
2.1 Občianska infraštruktúra a vybavenosť
Pozitívna bilancia vývoja počtu obyvateľov sa prejavuje zlepšovaním kvality ľudského kapitálu
(predovšetkým vzdelanostnej a vekovej štruktúry), čo však zároveň kladie vyššie nároky na prvky
občianskej infraštruktúry a vybavenosti. Zvýšená početnosť predproduktívnej zložky obyvateľstva si
vyžaduje rozšírenie kapacít pre deti predškolského veku. Zvýšenie kompetencií a zručností žiakov

je možné prostredníctvom modernizácie učební ZŠ
Všeobecný trend starnutia obyvateľstva, ktorý sa prejavuje aj v obci Láb, kladie zvýšené
požiadavky na zabezpečenie vhodných podmienok pre seniorov, ktoré im poskytnú lepšiu
kvalitu života a posporia rozvoj sociálnych kontaktov. V obci je potrebné vybudovať denný
stacionár pre dôchodcov a rozšíriť opatrovateľské služby.
Imidž obce a kvalitu života obyvateľov ovplyvňuje aj stav verejných priestranstiev, ktoré si
vyžadujú revitalizáciu a pravidelnú údržbu.
Zatraktívnenie obce pre bývanie a zvýšenie kvality života obyvateľov si vyžaduje rozšírenie a podporu
aktivít zameraných na spoločensko-kultúrne a športové vyžitie obyvateľov. K rozšíreniu možností
realizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci prispeje vybudovanie kultúrneho
domu a dobudovanie športového areálu.

Imidž obce a kvalitu života obyvateľov ovplyvňuje aj stav verejných priestranstiev, ktoré si
vyžadujú revitalizáciu a pravidelnú údržbu.

2 SOCIÁLNA OBLASŤ
Prioritná oblasť 2.1 Občianska infraštruktúra a vybavenosť
O 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávania
A.2.1.1.1 Rozšírenie kapacity MŠ – prístavba
A.2.1.1.2 Modernizácia učební ZŠ

O 2.1.2 Rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti
A.2.1.2.1 Vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov
A.2.1.2.1 Rozvoj opatrovateľskej služby

O 2.1.3 Rozšírenie spoločensko-kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov
A.2.1.3.1 Vybudovanie kultúrneho domu
A.2.1.3.2 Dobudovanie športového areálu

O 2.1.4 Revitalizácia verejných priestranstiev
A.2.1.4.1 Úprava verejnej zelene a verejných plôch a modernizácia detských ihrísk
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3. Environmentálna oblasť
Strategickým cieľom environmentálnej oblasti je zlepšenie stavu životného prostredia pre
bývanie obyvateľov obce a zefektívnenie odpadového hospodárstva.
Cieľ bude naplnený prostredníctvom opatrení a aktivít 3 prioritných oblastí Environmentálna
infraštruktúra a Odpadové hospodárstvo
3.1. Environmentálna infraštruktúra
Plynulé a bezpečné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a vybudovanie kanalizácie sú
hlavným predpokladom zabezpečenia atraktívneho a kvalitného života pre obyvateľov obce.
Nedobudovaná kanalizácia môže výrazne ovplyvniť kvalitu podzemných vôd a životného
prostredia.
3.2 Odpadové hospodárstvo
Modernizácia a rozšírenie kapacity zberného dvora odpadu eliminuje vznik nelegálnych skládok, ktoré
obec musí pravidelne likvidovať a prispeje k estetickému vzhľadu obce a príjemnému prostrediu pre
bývanie. Prevenciou pred vytváraním nelegálnych skládok odpadu je aj zvyšovanie environmentálneho
povedomia obyvateľstva. K zefektívneniu nakladania s bioodpadom prispeje výstavba kompostárne.
Zateplenie budov v správe obce prispeje nielen k zníženie energetickej náročnosti a zaťaženosti ŽP, ale
aj k úspore nákladov na prevádzku budov.

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Prioritná oblasť 3.1 Environmentálna infraštruktúra
O 3.1.1 Dobudovanie kanalizácie
A.3.1.1.1 Dobudovanie splaškovej kanalizačnej siete a revitalizácia existujúcej

Prioritná oblasť 3.2 Odpadové hospodárstvo
O 3.2.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva
A.3.2.1.1 Modernizácia a rozšírenie kapacity zberného dvoru
A.3.2.1.2 Realizácia kompostárne bioodpadu
A.3.2.1.3 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu
A.3.2.1.4 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov

Prioritná oblasť 3.3 Životné prostredie
O 3.3.1 Zníženie energetickej náročnosti budov
A.3.3.1.1

Zateplenie budov v správe obce s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti
a úspory nákladov
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3.2 REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja obce Láb, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu
rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov a časový harmonogram realizácie
programu rozvoja obce formou akčných plánov.
3.2.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Základ samosprávy predstavuje obec, ktorá je samostatným samosprávnym celkom.
Základnými a najdôležitejšími orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré
budú participovať na vykonávaní realizácie Programu rozvoja obce Láb. Samospráva obce bude
jeden krát ročne získavať a spracovávať pripomienky od obecného úradu, poslancov a
verejnosti.
Najvyšší orgán obce predstavuje obecné zastupiteľstvo.
Podľa § 11 ods. 4c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
„obecné zastupiteľstvo schvaľuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce“.
Medzi aktuálne úlohy obecného zastupiteľstva v procese implementácie Programu rozvoja
zaraďujeme:
•

•
•
•
•

určovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovanie najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku
a kontrolu hospodárenia s ním,
schvaľovanie rozpočtu obce a jeho zmien,
schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ,
schvaľovanie akčného plánu na jednotlivé roky,
schvaľovanie spolufinancovania projektov v prípade žiadania finančných
prostriedkov z iných zdrojov.

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce. Starosta obce rozhoduje vo veciach
správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V
prípade implementácie Programu rozvoja starosta obce riadi samotný proces implementácie,
podpisuje schválenie strategického dokumentu, vykonáva uznesenia, zastupuje obec nielen vo
vzťahu k právnickým a fyzickým osobám, ale aj vo vzťahu k štátnym orgánom
Z pohľadu inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia úlohu riadiaceho orgánu v prípade
implementácie programu rozvoja bude vykonávať obecný úrad. K jeho úlohám v zmysle
zákona č. 351/2004 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
v procese implementácie Programu rozvoja obce patrí:
•
•
•
•

vypracovávanie, schvaľovanie a pravidelné vyhodnocovanie plnenia programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a zabezpečenie jeho plnenia,
zabezpečovanie spracovania akčných plánov,
príprava a podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z iných
zdrojov,
predkladanie žiadostí o platby,
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•
•
•
•

implementácia schválených projektov,
monitorovanie a vyhodnocovanie akčného plánu,
vypracovávanie pravidelných monitorovacích a hodnotiacich správ,
predkladanie monitorovacích a hodnotiacich správ obecnému zastupiteľstvu.

3.2.2 Akčné plány
Akčné plány obce Láb sú zoradené podľa oblastí, opatrení a aktivít. Ku každej aktivite je
priradený garant – obecný úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých
aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný
z pohľadu obce Láb, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný
subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú
vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede.
Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte obce, schválených
strategických dokumentoch obce a údajov obecného úradu obce Láb.
Bude doplnené po vypracovaní finančnej časti a časového harmonogramu

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ
1.1 Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 1.1 1 Skvalitnenie miestnej cestnej infraštruktúry
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

1.1.1.1 Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií
2022
OcÚ obce Láb
700.000
VÚC a štát
Dĺžka rekonštruovanej komunikácie v m
1.1.1.2 Riešenie statickej dopravy – odstavné parkovisko pre nákladnú dopravu
2021
OcÚ obce Láb
150.000
obec
Počet parkovacích miest

Opatrenie 1.1.2 Rozvoj pešej dopravy
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie

1.1.2.1 Dobudovanie a rekonštrukcia chodníkov
2022
OcÚ obce Láb
150.000
obec
Dĺžka rekonštruovaného chodníka v m
1.1.2.2 Modernizácia verejného osvetlenia
2022
OcÚ obce Láb
50.000
Obec a VÚC
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Ukazovatele
výsledku

1.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj bývania
Opatrenie 1.2.1 Podpora vzniku nových MSP a živnostníkov
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

1.2.1.1 Vytvorenie podmienok pre rozvoj MSP a živnostníkov s cieľom zvýšenia
zamestnanosti
2022
OcÚ obce Láb
30.000
obec

Opatrenie 1.2.2 Podpora rozvoja bývania
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

1.2.2.2 Príprava plôch pre výstavbu nových obytných zón
2022
OcÚ obce Láb
20.000
obec
m2

1.3 Cestovný ruch
Opatrenie 1.3 1 Budovanie materiálno-technickej základne pre rozvoj cestovného ruchu
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

1.3.1.1 Vybudovanie rekreačno-oddychovej zóny v oblasti Lábskeho jazera
2022
OcÚ obce Láb
200.000
VÚC a štát

1.3.1.2 Budovanie cyklotrás v rámci projektu VÚC na území obce a ich napojenie na
existujúce lokality turizmu a rekreácie v obci
2022
OcÚ obce Láb, BSK
400.000
VÚC a EÚ
km

Opatrenie 1.3.2 Podpora partnerstiev a užšia spolupráca so zahraničnými a okolitými
obcami v regióne Záhorie
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

1.3.2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce formou realizácie projektov v rámci
Európskej územnej spolupráce a nadviazanie partnerstiev v oblasti rozvoja CR
s prihraničnými obcami a obcami v regióne Záhorie
2022
OcÚ obce Láb
5.000
obec
1.3.2.2 Propagácie obce ako súčasti regiónu Záhorie a BSK
2022
OcÚ obce Láb
2.000
obec
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2 SOCIÁLNA OBLASŤ
2.1 Občianska infraštruktúra a vybavenosť
Opatrenie 2.1.1 Skvalitnenie podmienok pre vzdelávania
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

2.1.1.1 Rozšírenie kapacity MŠ – prístavba
2022
OcÚ obce Láb
150.000
EÚ
Počet tried (miest)
2.1.1.2 Modernizácia učební ZŠ
2018
OcÚ obce Láb
20.000
EÚ
Počet zmodernizovaných učební

Opatrenie 2.1.2 Rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

2.1.2.1 Vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov
2022
OcÚ obce Láb
300.000
VÚC, štát, EÚ
2.1.2.1 Rozvoj opatrovateľskej služby
2022
OcÚ obce Láb
100.000
VÚC, štát

Opatrenie 2.1.3 Rozšírenie spoločensko-kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

2.1.3.1 Vybudovanie kultúrneho domu
2022
OcÚ obce Láb
250.000
Obec, štát
2.1.3.2 Dobudovanie športového areálu
2020
OcÚ obce Láb
120.000
obec

Opatrenie 2.1.4 Revitalizácia verejných priestranstiev
Aktivita
2.1.4.1 Úprava verejnej zelene a verejných plôch a modernizácia detských ihrísk
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

2022
OcÚ obce Láb
300.000
EÚ
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3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
3.1 Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie 3.1.1 Dobudovanie kanalizácie
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

3.1.1.1 Dobudovanie splaškovej kanalizačnej siete a revitalizácia existujúcej
2022
OcÚ obce Láb
2.900.000
EÚ
Dĺžka kanalizácie v m

3.2 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie 3.2.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

3.2.1.1 Modernizácia a rozšírenie kapacity zberného dvoru
2022
OcÚ obce Láb
200.000
EÚ
3.2.1.2 Realizácia kompostárne bioodpadu
2022
OcÚ obce Láb
150.000
EÚ
3.2.1.3Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu
2016 - 2022
OcÚ obce Láb
5.000
Obec, štát
A/N
3.2.1.4 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov
2016 – 2022
OcÚ obce Láb
2.000
obec
Počet prednášok

3.3 Životné prostredie
Opatrenie 3.3.1 Zníženie energetickej náročnosti budov
Aktivita
Termín
Zodpovedný
Náklady
Financovanie
Ukazovatele
výsledku

A.3.3.1.1 Zateplenie budov v správe obce s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti
a úspory nákladov
2021
OcÚ obce Láb
300.000
EÚ
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Tabuľka 17 Prehľad projektových zámerov obce Láb – najvýznamnejšie projekty
Poradie invest.
priority podľa
dôležitosti

Ukazovatele výstupov
Investičná priorita

1.

Životné prostredie

2.

Sociálne služby

3.

Miestne komunikácie

4.

Životné prostredie

5.

Životné prostredie

Názov projektu

Výstavba kanalizácie
Výstavba denného
stacionáru
Výstavba a
rekonštrukcia ciest
a chodníkov
Zateplenie budov
v správe obce
Vybudovanie
zberného dvora

Predpokladané
výdavky v
EUR

Predpokladaný termín
realizácie

Popis projektu

Ukazovateľ/
jednotka

Plánovaná
hodnota

Rozšírenie kanalizačnej siete v obci

km

1,15

450.000

2022

1

300.000

2022

5

700.000

2022

2

300.000

2021

250

200.000

2022

Denný stacionár pre dôchodcov

Rekonštrukcia ciest a chodníkov

km

Zateplenie tzv. starej školy
a obecného úradu
Zberný dvor na separovaný odpad

Objem odpadu/t
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3.2.3 Časový harmonogram
Časový harmonogram udáva predpokladaný termín realizácie jednotlivých aktivít. Aktivity,
ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych fondov sú závisle na
termínoch vypísania výziev na predkladanie žiadostí o NFP, na dobe schvaľovacieho procesu
a podpísania zmluvy o NFP riadiacim orgánom.
Kód
aktivity

Termín realizácie
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Názov aktivity

HOSPODÁRSKA OBLASŤ
A.1.1.1.1
A.1.1.1.2
A.1.1.2.1
A.1.1.2.2

A.1.2.1.1

A.1.2.1.2
A.1.3.1.1

A.1.3.1.2

A.1.3.2.1

A.1.3.2.1

Rekonštrukcia a údržba
miestnych komunikácií
Riešenie statickej dopravy –
odstavné parkovisko pre
nákladnú dopravu
Dobudovanie a rekonštrukcia
chodníkov
Modernizácia verejného
osvetlenia
Vytvorenie podmienok pre
rozvoj MSP a živnostníkov
s cieľom zvýšenia
zamestnanosti
Príprava plôch pre výstavbu
nových obytných zón
Vybudovanie rekreačnooddychovej zóny v oblasti
Lábskeho jazera
Budovanie cyklotrás v rámci
projektu VÚC na území obce
a ich napojenie na existujúce
lokality turizmu a rekreácie v
obci
Rozvoj cezhraničnej spolupráce
formou realizácie projektov
v rámci Európskej územnej
spolupráce a nadviazanie
partnerstiev v oblasti rozvoja
CR s prihraničnými obcami a
obcami v regióne Záhorie
Propagácie obce ako súčasti
regiónu Záhorie a BSK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

SOCIÁLNA OBLASŤ
A.2.1.1.1
A.2.1.1.2
A.2.1.2.1
A.2.1.2.1.
A.2.1.3.1
A.2.1.3.2
A.2.1.4.1

Rozšírenie kapacity MŠ –
prístavba
Modernizácia učební ZŠ
Vybudovanie denného
stacionára pre dôchodcov
Rozvoj opatrovateľskej služby
Vybudovanie kultúrneho domu
Dobudovanie športového areálu
Úprava verejnej zelene
a verejných plôch
a modernizácia detských ihrísk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

58

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb na roky 2016-2022

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A.3.1.1.1
A.3.2.1.1
A.3.2.1.2
A.3.2.1.3
A.3.2.1.4
A.3.3.1.1

Dobudovanie splaškovej
kanalizačnej siete a revitalizácia
existujúcej
Modernizácia a rozšírenie
kapacity zberného dvoru
Realizácia kompostárne
bioodpadu
Odstraňovanie nelegálnych
skládok odpadu
Zvyšovanie environmentálneho
povedomia obyvateľov
Zateplenie budov v správe obce
s cieľom zvýšenia energetickej
efektívnosti a úspory nákladov

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Počet aktivít v danom roku

3.3 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Program rozvoja obce Láb je dokument, ktorý po schválení obecným zastupiteľstvom sa stáva
významným faktorom koncepčného rozvoja obce. V zmysle platnej legislatívy je úlohou
obecného zastupiteľstva aj kontrola, monitoring a hodnotenie plnenia stanovených cieľov
schváleného Programu rozvoja. Obecné zastupiteľstve ustanoví monitorovací výbor. Ten bude
mať za úlohu:
1. spracovať monitorovaciu správu a hodnotenie plnenia akčného plánu Programu rozvoja
za príslušný rok každoročne v stanovenom termíne (do 31.3 za predošlý rok),
2. prezentovať monitorovaciu správu Programu rozvoja pred obecným zastupiteľstvom,
3. zabezpečiť informovanosť verejnosti o programe a jeho plnení,
4. pripravovať návrhy na aktualizáciu akčných plánov Programu rozvoja na základe
výsledkov monitorovacej správy, podnetov obecného zastupiteľstva, verejnosti a pod.
Pre každé opatrenie navrhnuté v Programe rozvoja – časť „Akčné plány“ je uvedený minimálne
jeden indikátor. Ten slúži pre monitoring jeho plnenia. Vyhodnotením indikátorov sa pomocou
monitorovacích formulárov sleduje miera plnenia danej aktivity.
Cieľom monitoringu Akčného plánu obce je zostaviť 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 verejnosť.
Monitorovanie a priebežné hodnotenie bude vykonávané pravidelne v ročných intervaloch.
V monitorovacom formulári sa sleduje najmä miera plnenia danej aktivity v porovnaní
s plánovanými hodnotami ukazovateľov.
Program rozvoja obce Láb bude po schválení jeho znenia v obecnom zastupiteľstve zverejnený
na internetovej stránke obce a v tlačenej forme verejne prístupný na Obecnom úrade. Rovnako
bude zverejňovaná každoročne spracovaná Monitorovacia správa o plnení stanovených cieľov.

59

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb na roky 2016-2022

60

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb na roky 2016-2022

Tabuľka 18 Monitorovacia správa Programu rozvoja obce Láb na roku 2015-2022
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3.4 FINANČNÝ PLÁN
Finančná časť obsahuje odhadované finančné náklady na realizáciu jednotlivých opatrení
a aktivít programu rozvoja obce Láb.
Projekty uvedené v PHSR obce budú realizované predovšetkým z:
1) Verejných zdrojov
• štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol
ministerstiev (dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp.
Úradu Vlády SR)
• štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond)
• rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Bratislava)
2) Súkromných zdrojov
• prostriedky fyzických osôb
• prostriedky právnických osôb
3) Úverov
4) Doplnkových zdrojov financovania
• príspevky medzinárodných organizácií
• prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu
uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný
mechanizmus, bilaterálne dohody, Švajčiarsky finančný mechanizmus)
• finančné prostriedky z EÚ v programovom období 2014 – 2020 tzv. európske
štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“), určené hospodársky zaostalým
regiónom (ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň EÚ) a regiónom s
nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia.
Podľa predpokladaného zdroja financovania sú aktivity zaradené do dvoch kategórií. Prvú
tvoria aktivity, ktoré sú v plnom rozsahu financované z rozpočtu obce a druhú aktivity, na
financovanie ktorých bude možné využiť aj externé zdroje. Výška spolufinancovania zo strany
rozpočtu obce bude rôzna, v závislosti od typu projektu. Špecifickú kategóriu predstavujú tie
aktivity, u ktorých nie sú odhadované náklady zatiaľ špecifikované a je im priradená hodnota 0
Eur.
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Tabuľka 19 Odhadované náklady podľa zdroja financovania –
Kód
aktivity

Viac zdrojové financovanie
Názov aktivity

Celkové
náklady
v€

Verejné zdroje
Obec

VUC

Štát

EÚ

Spolu

Súkromn
é zdroje

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Prioritná oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra
A.1.1.1.1
A.1.1.1.2
A.1.1.2.1
A.1.1.2.2

Rekonštrukcia a údržba
miestnych komunikácií
Riešenie statickej dopravy
– odstavné parkovisko pre
nákladnú dopravu
Dobudovanie a
rekonštrukcia chodníkov
Modernizácia verejného
osvetlenia

700.000

300.000 400.000

700.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

50.000

30.000

20.000

50.000

Prioritná oblasť 1.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj bývania
A.1.2.1.1

A.1.2.1.2

Vytvorenie podmienok
pre rozvoj MSP
a živnostníkov s cieľom
zvýšenia zamestnanosti
Príprava plôch pre
výstavbu nových
obytných zón

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

20.000

Prioritná oblasť 1.3 Cestovný ruch
A.1.3.1.1

A.1.3.1.2

A.1.3.2.1

A.1.3.2.1

Vybudovanie rekreačnooddychovej zóny v oblasti 200.000
200.000
100.000 100.000
Lábskeho jazera
Budovanie cyklotrás
v rámci projektu VÚC na
území obce a ich
400.000
200.000
200.000 400.000
napojenie na existujúce
lokality turizmu
a rekreácie v obci
Rozvoj cezhraničnej
spolupráce formou
realizácie projektov
v rámci Európskej
územnej spolupráce
5.000
5.000
5.000
a nadviazanie partnerstiev
v oblasti rozvoja CR
s prihraničnými obcami a
obcami v regióne Záhorie
Propagácie obce ako
súčasti regiónu Záhorie a
2.000
2.000
2.000
BSK
Spolu 1.707.000 407.000 620.000 500.000 200.000 1.707.000

0

2 SOCIÁLNA OBLASŤ
Prioritná oblasť 2.1 Občianska infraštruktúra a vybavenosť
A.2.1.1.1
A.2.1.1.2
A.2.1.2.1

Rozšírenie kapacity MŠ –
prístavba
Modernizácia učební ZŠ
Vybudovanie denného
stacionára pre dôchodcov

150.000

150.000

150.000

20.000

20.000

20.000

300.000

100.000 100.000 100.000

300.000
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A.2.1.2.1.
A.2.1.3.1
A.2.1.3.2

A.2.1.4.1

Rozvoj opatrovateľskej
služby
Vybudovanie kultúrneho
domu
Dobudovanie športového
areálu
Úprava verejnej zelene
a verejných plôch
a modernizácia detských
ihrísk
Spolu

100.000

20.000

250.000

50.000

120.000

120.000

5.000
945.000

50.000

100.000

200.000

250.000
120.000

5.000
170.000

30.000

5.000

155.000 270.000

250.000

30.000

945.000

3 ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Prioritná oblasť 3.1 Environmentálna infraštruktúra
A.3.1.1.1

Dobudovanie splaškovej
kanalizačnej siete
a revitalizácia existujúcej

2.900.000

2.900.000 2.900.000

Prioritná oblasť 3.2 Odpadové hospodárstvo
A.3.2.1.1
A.3.2.1.2
A.3.2.1.3

A.3.2.1.4

Modernizácia a rozšírenie
kapacity zberného dvoru
Realizácia kompostárne
bioodpadu
Odstraňovanie
nelegálnych skládok
odpadu
Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia obyvateľov

200.000

200.000

200.000

150.000

150.000

150.000

5.000

5.000

5.000

2.000

2.000

2.000

Prioritná oblasť 3.3 Životné prostredie
A.3.3.1.1

Zateplenie budov v správe
obce s cieľom zvýšenia
300.000
energetickej efektívnosti
a úspory nákladov
Spolu 3.557.000

Spolu

6.209.000

300.000
7.000

0

0

584.000

775.000

770.000

300.000

3.550.000 3.557.000
4.000.000

6.209.000

0
30.000

Tabuľka 20 Odhadované náklady podľa roku financovania
Kód
aktivity

Názov aktivity

2015

2016

2017

Rok (v tis. Eur)
2018
2019
2020

2021

2022

300.000

400.000

HOSPODÁRSKA OBLASŤ
A.1.1.1.1

A.1.1.1.2

A.1.1.2.1
A.1.1.2.2

A.1.2.1.1

Rekonštrukcia
a údržba miestnych
komunikácií
Riešenie statickej
dopravy – odstavné
parkovisko pre
nákladnú dopravu
Dobudovanie a
rekonštrukcia
chodníkov
Modernizácia
verejného osvetlenia
Vytvorenie
podmienok pre
rozvoj MSP
a živnostníkov

150.000

12.000

8.0000

80.000

70.000

5.000

10.000

15.000

5.000

10.000

15.000

64

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2015-2022

A.1.2.1.2

A.1.3.1.1

Kód
aktivity

s cieľom zvýšenia
zamestnanosti
Príprava plôch pre
výstavbu nových
obytných zón
Vybudovanie
rekreačnooddychovej zóny v
oblasti Lábskeho
jazera

5.000

Názov aktivity

A.1.3.2.1

10.000

100.000

100.000

2020

2021

2022

1.000

2.000

3.000

250

250

250

Rok (v tis. Eur)
2015

A.1.3.2.1

5.000

Rozvoj cezhraničnej
spolupráce formou
realizácie projektov
v rámci Európskej
územnej spolupráce
a nadviazanie
partnerstiev v oblasti
rozvoja CR
s prihraničnými
obcami a obcami
v regióne Záhorie
Propagácie obce ako
súčasti regiónu
Záhorie a BSK

100

2016

100

2017

100

2018

200

2019

250

SOCIÁLNA OBLASŤ
A.2.1.1.1
A.2.1.1.2
A.2.1.2.1

A.2.1.2.1.
A.2.1.3.1
A.2.1.3.2

A.2.1.4.1

Rozšírenie kapacity
MŠ – prístavba
Modernizácia učební
ZŠ
Vybudovanie
denného stacionára
pre dôchodcov
Rozvoj
opatrovateľskej
služby
Vybudovanie
kultúrneho domu
Dobudovanie
športového areálu
Úprava verejnej
zelene a verejných
plôch a modernizácia
detských ihrísk

150.000
20.000
300.000

90.000

30.000

70.000

250.000

250.000

2.000

1.000

2.000

200.000

500.000

500.000

30.000

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A.3.1.1.1

Dobudovanie
splaškovej
kanalizačnej siete
a revitalizácia
existujúcej
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A.3.2.1.1

A.3.2.1.2

A.3.2.1.3

A.3.2.1.4

A.3.3.1.1

Modernizácia
a rozšírenie kapacity
zberného dvoru
Realizácia
kompostárne
bioodpadu
Odstraňovanie
nelegálnych skládok
odpadu
Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia
obyvateľov
Zateplenie budov
v správe obce
s cieľom zvýšenia
energetickej
efektívnosti a úspory
nákladov

Prioritná oblasť

200.000

150.000

500

500

500

500

500

500

1000

1000

1000

1000

300.000

Rok (v tis. Eur)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Spolu

1 HOSPODÁRSKA
OBLASŤ
1.1 Dopravná
infraštruktúra
1.2 Podnikateľské
prostredie
a rozvoj bývania
1.3 Cestovný ruch
2 SOCIÁLNA
OBLASŤ
2.1 Občianska
infraštruktúra a
vybavenosť
3 ENVIRONMENTÁL
NA OBLASŤ
3.1 Environmentálna
infraštruktúra
3.2 Odpadové
hospodárstvo
3.3 Životné
prostredie
SPOLU
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Tabuľka 21 Finančný rámec pre realizáciu Programu rozvoja obce Láb na roky 2016-2022

Názov opatrenia

Kód a názov
projektu/aktivity

Klasifikácia
stavieb trieda

Hlavný
ukazovateľvýsledku,
dopadu

Termín
začatia a RN Spolu
ukončenia
realizácie
projektu /
aktivity
a=b+e+f

Verejné
zdroje
celkom
b=c+d

Verejné zdroje
Súkromné Úverové
Opatrenie
Národné
zdroje
zdroje
EÚ (EŠIF)
PHSR
celkom
BSK
2014-2020
c
d
e
f

1 HOSPODÁRSKA OBLASŤ
1.1 Dopravná infraštruktúra
O 1.1.1
Skvalitnenie
miestnej cestnej
infraštruktúry

O 1.1.2 Rozvoj
pešej dopravy

1.1.1.1 Rekonštrukcia
a údržba miestnych
komunikácií
1.1.1.2 Riešenie statickej
dopravy – odstavné
parkovisko pre nákladnú
dopravu
1.1.2.1 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií

1.1.2.2 Modernizácia
verejného osvetlenia

2112 - Miestne
komunikácie

dĺžka
zrekonštruovaných
chodníkov v m

700.000

700.000

700.000

07

2022

2112 - Miestne
komunikácie

Počet parkovacích
miest

2112 - Miestne
komunikácie

dĺžka
zrekonštruovaných
komunikácií v m

2022

2112 - Miestne
komunikácie

A/N

2022

07
2021
07
20.000

20.000

20.000

09

1.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj bývania
O 1.2.1 Podpora
vzniku nových
MSP a
živnostníkov
O.1.2.2 podpora
rozvoja bývania

A.1.2.1.1 Vytvorenie
podmienok pre rozvoj MSP
a živnostníkov s cieľom
zvýšenia zamestnanosti
A.1.2.2. Príprava plôch pre
výstavbu nových obytných
zón

2022

počet stavebných
pozemkov

03

2022
Spolu

720.000

720.000

20.000

2022

200.000

200.000

200.000

2022

400.000

400.000

200.000

700.000

0

1.3 Cestovný ruch
O.1.3.1 Budovanie
materiálnotechnickej
základne pre
rozvoj cestovného
ruchu

A.1.3.1.1 Vybudovanie
rekreačno-oddychovej zóny
v oblasti Lábskeho jazera
A.1.3.1.2 Budovanie
cyklotrás v rámci projektu
VÚC na území obce a ich
napojenie na existujúce
lokality turizmu a rekreácie
v obci

2112 - Miestne
komunikácie

dĺžka
vybudovanej

200.000

07
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A.1.3.2.1 Rozvoj
cezhraničnej spolupráce
formou realizácie projektov
v rámci Európskej územnej
O.1.3.2 Podpora
partnerstiev a užšia spolupráce a nadviazanie
partnerstiev v oblasti
spolupráca so
rozvoja CR s prihraničnými
zahraničnými
a okolitými obcami obcami a obcami v regióne
v regióne Záhorie Záhorie
A.1.3.2.2 Propagácie obce
ako súčasti regiónu Záhorie
a BSK

2022

2022
Spolu
HOSPODÁRSKA OBLASŤ spolu

600.000

600.000

400.000

200.000

2 SOCIÁLNA OBLASŤ
2.1 Občianska infraštruktúra a vybavenosť
O 2.1.1
Skvalitnenie
podmienok pre
vzdelávania
O 2.1.2
Modernizácie
vzdelávacej
infraštruktúry

A.2.1.1.1 Rozšírenie
kapacity MŠ – prístavba
A.2.1.1.2 Modernizácia
učební ZŠ
A.2.1.2.1 Vybudovanie
denného stacionára pre
dôchodcov

1263- Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie
1263- Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie
1130 - Ostatné
budovy na
bývanie

A.2.1.2.1 Rozvoj
opatrovateľskej služby
O 2.1.3 Rozšírenie
spoločenskokultúrneho a
športového vyžitia
obyvateľov
O 2.1.4
Revitalizácia
verejných
priestranstiev

počet miest

2018

150.000

150.000

150.000

počet
zmodernizovaných
učební

2018

20.000

20.000

20.000

počet miest

2022

300.000

300.000

200.000

Počet
opatrovaných

2022

100.000

100.000

70.000

200.000

200.000

200.000

010

010

100.000

09

30.000

09

A.2.1.3.1 Vybudovanie
kultúrneho domu

1130 - Ostatné
budovy na
bývanie

A/N

2022

A.2.1.3.2 Dobudovanie
športového areálu

2412 - Ostatné
športové a
rekreačné stavby

A/N

2020

09

počet podujatí

2022

06

A.2.1.4.1 Úprava verejnej
zelene a verejných plôch

SOCIÁLNA OBLASŤ spolu

770.000

770.000

490.000

09

350.000

30.000

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
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3.1 Environmentálna infraštruktúra
O 3.1.1
Dobudovanie
kanalizácie

A.3.1.1.1 Dobudovanie
splaškovej kanalizačnej
siete a revitalizácia
existujúcej

2223 Miestne
kanalizácie

dĺžka
kanalizácie v m

2022
Spolu

2.900.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

O7

3.2 Odpadové hospodárstvo

O 3.2.1
Skvalitnenie
odpadového
hospodárstva

A.3.2.1.1 Modernizácia
a rozšírenie kapacity
zberného dvoru
A.3.2.1.2 Realizácia
kompostárne bioodpadu
A.3.2.1.2 Odstraňovanie
nelegálnych skládok odpadu
A.3.2.1.3 Zvyšovanie
environmentálneho
povedomia obyvateľov

2420 - Ostatné
inžinierske
stavby, i.n.

A/N

2022

200.000

200.000

200.000

06

2420 - Ostatné
inžinierske
stavby, i.n.

A/N

2022

150.000

150.000

150.000

06

počet
odstránených
skládok

2015/2022

06

počet prednášok 2015/2020

06

2420 - Ostatné
inžinierske
stavby, i.n.

Spolu

350.000

350.000

2021/2022

300.000

300.000

300.000
5.540.000

300.000
5.540.000

350.000

3.3 Životné prostredie
O 3.3.1 Zníženie
energetickej
náročnosti budov

A.3.3.1.1 Zateplenie budov
v správe obce s cieľom
zvýšenia energetickej
efektívnosti a úspory
nákladov

Úspora
elektrickej
energie

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ spolu
Celkom

300.000

840.000

04

300.000
4.700.000
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