Príloha č. 4

AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2017-2022
Akčný plán pre prioritnú oblasť
hospodársku
Financovanie
Opatrenie/Projekt
Termín
Zdroj
Celkové náklady
1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
1.1.1.Spracovať stratégiu podpory podnikania
2018-2020
2 000,V
a zvýšenia informovanosti o možnostiach
podpory zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
1.1.2 Vytvorenie ekonomických a technických
podmienok pre výstavbu priemyselnej zóny
2018-2022
100 000,V/EÚ/ŠR
v obci - príprava územia a realizácia
infraštruktúry.
1.1.3 Vymedziť prenajímateľné obecné priestory
pre potrebné služby a remeselné dielne.

2018-2019

PP*

PP

1.1.4 Vypracovať postup podpory, výučby
a rozvoja tradičných remesiel v obci.

2018-2019

PP

PP

1.1.5 Zvýšenie kapacít informačných
a poradenských služieb a podpora vzdelávania
firiem.

2018-2022

V/ŠR

10 000,-

1.1.6 Podpora budovania kooperačných sietí
malých a stredných firiem.

2018-2022

PP

PP

Ukazovateľ výstupu
počet vypracovaných stratégií,
počet informovaných subjektov,
počet podporených subjektov,
objem preinvestovaných prostriedkov v SKK,
počet novozaložených podnikov,
počet novovytvorených pracovných miest,
m2 zrekonštruovaných plôch pre remeselné
dielne,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovanej produkcie v SKK za
rok,
výška prostriedkov prerozdelená v rámci
podpory,
počet vyškolených remeselníkov,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet informovaných subjektov,
výška prostriedkov preinvestovaných do
zlepšenia informovanosti,
počet nových založených podnikateľských
subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,

1.1.7 Podporovanie zavádzania remeselníckych
dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec typické.

2018-2022

PP

PP

1.1.8 Zakladanie malých a stredných podnikov
s majetkovou účasťou obce.

2020-2022

V

2 000,-

1.1.9 Úprava okolia jazier a štrkoviska, výstavba
chodníkov, cyklistických trás, lavičiek, výsadba
zelene.

2020-2022

V/EÚ/ŠR

200 000,-

1.1.10 Výstavba prístavu pre člny a nákup člnov.

2020-2022

SZ

150 000,-

1.1.11 Rekonštrukcia infraštruktúry
hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho
družstva.

2020-2022

V/ŠR

20 000,-

1.1.12 Rekonštrukcia budov a hál v areáli
hospodárskeho dvora.

2018-2022

SZ

50 000,-

1.1.13 Nákup novej technológie do
hospodárskeho dvora.

2018-2022

SZ

50 000,-

2017-2018

ŠR

600 000,-

1.1.14 Výstavba nájomných bytov v obci.

počet nových založených podnikateľských
subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného tovaru/služieb
v SKK za rok,
počet nových založených podnikateľských
subjektov,
počet novovytvorených pracovných miest,
ekonomická aktivita obce,
miera nezamestnanosti v obci,
objem vyprodukovaného HDP v dôsledku
finančnej podpory MSP,
km vybudovaných cykloturistických trás,
počet nových návštevníkov obce,
počet vysadených okrasných drevín,
počet osadených lavičiek,
km vybudovaných chodníkov, ciest
a parkovacích miest,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja turistických služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
m2 upravených plôch,
celková kapacita poskytovanej služby,
využitie služby v %,
zvýšenie produktivity,
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
počet novovytvorených pracovných miest,
zvýšenie produktivity,
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
počet novovytvorených pracovných miest,
zvýšenie produktivity,
objem vyprodukovaného HDP v SKK,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet nájomných bytov,
celková obytná plocha,

1.1.15 Realizácia systému poznávacích,
športových a kultúrnych pobytov zameraných
na históriu obce
a vinohradníctvo.

2018-2022

V

3 000,-

1.1.16 Výstavba multifunkčného športového
areálu s príslušenstvom.

2018-2019

V/ŠR

30 000,-

1.1.17 Výstavba relaxačno - rehabilitačného
"Wellness" centra.

2018-2019

V/EÚ/ŠR

700 000,-

1.1.18 Výstavba rekreačného zariadenia
v blízkosti štrkoviska.

2019-2022

SZ

1 000 000,-

1.1.19 Zriadenie výroby a predaja
ľudovoumeleckých predmetov.

2020-2022

V/ŠR

20 000,-

2020-2022

SZ

200 000,-

1.1.20 Zriadenie campingu.

SZ
1.1.21 Úprava plôch v okolí prírodných pláží,
výstavba infraštruktúry a sociálnych zariadení.

2020-2022

1.1.22 Výstavba menšieho prístavu na brehu
rieky Dunaj.

2020-2022

20 000,-

SZ

1 000 000,-

počet ubytovaných osôb,
SKK z nájomného,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného HDP v SKK za
poskytované služby,
počet uskutočnených zájazdov,
počet klientov za 1 rok,
m2 vybudovaných ihrísk,
počet nových návštevníkov obce,
objem SKK z predaja služieb,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,
počet vytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,
počet vytvorených pracovných miest,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného HDP v SKK za
poskytované služby,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,
počet vytvorených pracovných miest,
km vybudovaných cykloturistických trás,
počet nových návštevníkov obce,
počet vysadených okrasných drevín,
počet osadených lavičiek,
km vybudovaných chodníkov, ciest
a parkovacích miest,
vyťaženosť prístavu počet kotviacich lodí/rok,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,

počet vytvorených pracovných miest,
1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu
1.2.1 Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu,
pre ktorých rozvoj sú v okolí obce vytvorené
ideálne podmienky – hlavne poľnohospodárstvo.

2020-2022

SZ

PP

1.2.2 Podpora výrob a podnikateľských
subjektov, ktoré využívajú surovinové zdroje
regiónu.

2019-2022

SZ

PP

1.3.1 Výstavba asfaltovej cesty v plánovanej
novej ulici „Dóna”.

2019-2022

V/ŠR

300 000,-

1.3.2 Úprava miestnych komunikácií a výstavba
chodníkov popri hlavnej ceste.

2018-2022

V/ŠR

200 000,-

2018-2019

V/EÚ/ŠR

270 000,-

1.3.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
k miestnemu cintorínu.
1.3.5 Výstavba autobusových zastávok v RO
Kováčov na podobu už obnovených v
zastavanom území obce.
1.3.6 Napojenie obce na cyklotrasu „Zelená
stuha Pohroním” navrhovanou lokálnou
cyklotrasou
a potrebným označením.
1.3.7 Výstavba mostu na rieke Ipeľ medzi
obcami Chľaba – Ipolydamásd.

2018-2020

V/EÚ

50 000,-

2019-2020

V/VÚC

10 000,-

2019-2021

VÚC

10 000,-

2018-2020

EÚ/ŠR/VÚC

5 000 000,-

1.3.8 Výstavba parkovacích plôch v obci ako aj
v rekreačnej oblasti Kováčov.

2019-2021

V/VÚC

50 000,-

1.3.9 Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
prístupových ciest v rekreačnej oblasti (ich

2017-2022

PP

PP

výška investícií v SKK,
počet nových pracovných miest,
zvýšenie tvorby HDP v SKK,
tržby z predaja produkcie,
počet podporených podnikateľských
subjektov,
počet nových pracovných miest,
tržby z predaja produkcie,

1.3 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

1.3.3 Budovanie miestnych cyklotrás.

km novovybudovanej komunikácie,
počet nových návštevníkov,
hustota dopravy,
km novovybudovanej komunikácie,
km novovybudovaných chodníkov,
km vybudovaných cyklotrás,
km novovybudovanej komunikácie,
počet novovybudovaných zastávok,

km novovybudovaných cyklotrás,
hustota dopravy vozidlá / deň,
počet nových návštevníkov obce,
počet novovybudovaných parkovacích plôch,
počet nových návštevníkov obce,
počet dočasne vybudovaných pracovných
miest,
m2 vysporiadaných pozemkov,

zameranie a odkúpenie do obecného vlastníctva).
1.4 Rozvoj občianskej infraštruktúry
1.4.1 Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na
potenciálnu výstavbu IBV.

2019-2022

V

300 000,-

m2 upravených plôch pre IBV,

1.4.2 Rekonštrukcia miestneho vodovodu.

2018-2022

SZ

100 000,-

km rekonštruovaného miestneho vodovodu,

1.4.3 Dokončenie rekonštrukcie a rozšírenie
verejného osvetlenia v obci a RO Kováčov.

2018-2022

V/ŠR

100 000,-

2018-2022

SZ

5 000 000,-

2018-2022

V/EÚ/ŠR

200 000,-

1.4.6 Rekonštrukcia mostov a lávok.

2018-2022

V/ŠR

20 000,-

1.4.7 Výstavba splaškovej kanalizácie.

2020-2022

SZ

5 000 000,-

1.4.8 Regulácia korýt miestneho potoka
prechádzajúceho cez obec

2019-2022

V/EÚ/ŠR

200 000,-

1.4.9 Dostavba dažďovej kanalizácie.

2018-2020

V/EÚ/ŠR

300 000,-

2018-2020

V/ŠR

50 000,-

1.4.11 Osadenie informačných tabúľ.

2019-2020

V/VÚC

5 000,-

1.4.12 Rekonštrukcia obecného úradu.

2018-2019

V/EÚ/ŠR

300 000,-

1.4.13 Zabezpečenie vysokorýchlostného
Internetu.
1.4.14 Výstavba oddychového parku medzi
riekou Dunaj a intravilánom obce.

2020-2022

PP

PP

2019-2022

SZ

700 000,-

1.4.4 Plynofikácia obce.
1.4.5 Úprava verejných plôch.

1.4.10 Výstavba bezdrôtového rozhlasu.

osvetlenie obce v %,
zníženie spotreby elektrickej energie
v dôsledku rekonštrukcie verejného osvetlenia,
počet novopripojených domácností,
km novovybudovanej rozvodnej siete plynu,
m2 upravených verejných plôch,
ks vysadených nových okrasných krovín
a stromov,
počet zrekonštruovaných mostov,
počet zrekonštruovaných lávok,
počet novopripojených domácností,
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 odvedenej splaškovej vody,
km zregulovaných aupravených korýt
miestnych tokov,
počet novopripojených domácností,
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 odvedenej dažďovej vody,
informovanosť obce v %,
počet novonainštalovaných reprosústav,
počet osadených informačných tabúľ,
počet nových návštevníkov obce,
zníženie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
počet novopripojených domácností,
počet pripojených podnikateľských subjektov,
počet vysadených krov a drevín,
m2 upravených verejných plôch,

1.4.15 Výstavba cyklistických chodníkov okolo
jazier a štrkoviska.

2019-2022

V/EÚ/ŠR

60 000,-

1.4.16 Výstavba ČOV.

2020-2022

SZ

300 000,-

1.4.17 Výsadba izolačnej zelene v okolí
poľnohospodárskeho družstva.
1.4.18 Realizácia kanalizačných prípojok
verejných budov.
1.4.19 Výstavba objektov na ochranu pred
prívalovými vodami – rekonštrukcia ochrannej
hrádze, priehrázky poldre a viacúčelové vodné
nádrže na rieke Ipeľ.
1.4.20 Výrobné areály poľnohospodárskeho
družstva a podnikateľskej výroby v obci oddeliť
od obytných častí sídla sprievodnou, ochrannou
a izolačnou zeleňou.

2020-2022

V/SZ

10 000,-

2021-2022

V

50 000,-

2021-2022

EÚ/ŠR

500 000,-

2020-2022

V/SZ

10 000,-

1.4.21 Výstavba oddychovej zóny v okolí
štrkoviska a jazier.

2019-2022

SZ

200 000,-

2019-2022

SZ

50 000,-

2018-2020

PP

PP

1.4.24 Rekonštrukcia parkovej zelene
a infraštruktúry v RO Kováčov.
1.4.25 Rozšírenie infraštruktúry k plánovaným
nájomným bytom.
1.4.26 Rekonštrukcia viacúčelovej budovy vo
dvore MŠ.

2018-2020

V/ŠR

20 000,-

2018-2019

V

50 000,-

2018-2022

V/ŠR

50 000,-

1.4.27 Doriešenie centra obce po estetickej
a architektonickej stránke.

2018-2020

V/VÚC

20 000,-

1.4.22 Realizovať novú líniovú NDV a
sprievodnú zeleň pozdĺž vodných tokov Ipeľ a
malých vodných tokov.
1.4.23 Zriadenie verejného Internetu.

počet novopripojených domácností,
km novovybudovanej kanalizačnej siete,
m3 vyčistenej splaškovej vody,
počet vysadených krov a drevín,
m2 upravených verejných plôch,

m2 upravených verejných plôch,
počet nových lavíc pre oddych,
počet nových altánkov,
počet nových návštevníkov,
počet vysadených krov a drevín,
m2 upravených verejných plôch,
počet novopripojených domácností,
počet pripojených podnikateľských subjektov,
počet vysadených krov a drevín,
m2 upravených verejných plôch,
km novovybudovaných inžinierskych sietí,
m2 novovybudovanej úžitkovej plochy,
počet nových miestností,
m2 upravených verejných plôch,
počet nových lavíc pre oddych,
počet nových altánkov,

počet nových návštevníkov,
1.5 Účinná propagácia obce
2017-2018

V

1 000,-

2018-2019

PP

PP

počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,

2018-2019

PP

PP

počet oslovených CR,
počet vypracovaných koncepcií,

1.5.1 Vytvorenie samostatnej www stránky obce.
1.5.2 Spracovať globálnu koncepciu
propagácie obce v multimediálnej forme.
1.5.3 Spracovať koncepciu regionálnej
spolupráce s okolitými turistickými lokalitami
a domácimi i zahraničnými CK.
1.6 Rekreačno-relaxačné zázemie obce
1.6.1 Úprava okolia jazier a štrkoviska, výstavba
chodníkov, cyklistických trás, lavičiek, výsadba
zelene.

2020-2022

V/EÚ/ŠR

200 000,-

2020-2022

V/EÚ/ŠR

100 000,-

1.6.3 Výstavba prístavu pre člny a nákup člnov.

2020-2022

SZ

150 000,-

1.6.4 Výstavba multifunkčného športového
areálu s príslušenstvom.

2018-2019

V/ŠR

30 000,-

2018-2022

V

3 000,-

1.6.2 Vybudovanie oddychovej zóny obce.

1.6.5 Realizácia systému poznávacích,
športových a kultúrnych pobytov zameraných
na históriu obce a vinohradníctvo.

počet prístupov na www,

km vybudovaných cykloturistických trás,
počet nových návštevníkov obce,
počet vysadených okrasných drevín,
počet osadených lavičiek,
km vybudovaných chodníkov, ciest a
parkovacích miest,
m2 oddychových zón,
počet návštevníkov,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja turistických služieb,
počet vytvorených pracovných miest,
m2 upravených plôch,
celková kapacita poskytovanej služby,
využitie služby v %,
m2 vybudovaných ihrísk,
počet nových návštevníkov obce,
objem SKK z predaja služieb,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet novovytvorených pracovných miest,
objem vyprodukovaného HDP v SKK za
poskytované služby,
počet uskutočnených zájazdov,
počet klientov za 1 rok,

1.6.6 Výstavba relaxačno - rehabilitačného
"Wellness" centra.

2018-2019

V/EÚ/ŠR

700 000,-

1.6.7 Výstavba rekreačného zariadenia
v blízkosti štrkoviska.

2019-2022

SZ

1 000 000,-

2020-2022

SZ

200 000,-

2020-2022

V/EÚ/ŠR

20 000,-

2020-2022

V/VÚC

10 000,-

1.6.8 Zriadenie campingu.

1.6.9 Úprava plôch v okolí prírodných pláží,
výstavba infraštruktúry a sociálnych zariadení.
1.6.10 Zriadenie požičovne bicyklov.

Akčný plán pre prioritnú oblasť
sociálnu
Financovanie
Opatrenie/Projekt
Termín
Zdroj
Celkové náklady
2.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru soc. zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu
2.1.1 Výstavba nájomných bytov v obci.
2017-2018
V/ŠR
600 000,-

počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,
počet vytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,
počet vytvorených pracovných miest,
počet zriadených ubytovacích kapacít,
počet nových návštevníkov obce,
tržby z predaja služieb v SKK,
počet vytvorených pracovných miest,
km vybudovaných cykloturistických trás,
počet nových návštevníkov obce,
počet vysadených okrasných drevín,
počet osadených lavičiek,
km vybudovaných chodníkov, ciest
a parkovacích miest,
počet nových návštevníkov obce,
počet výpožičiek za rok,
SKK z predaja služieb,

Ukazovateľ výstupu
počet nájomných bytov,
celková obytná plocha,

počet ubytovaných osôb,
počet ubytovaných rodín,
2.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb
2.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovania domácej
2018-2022
ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej
služieb o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
2.2.2 Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu
2018-2022
v obci.
2.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej
2018-2022
starostlivosti pre dospelých občanov.
2.2.4 Zabezpečovať komplexnú zdravotnú
2018-2022
starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
2.2.5 Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych
2018-2022
služieb.
2.2.6 Podporiť služby pre marginalizované
2018-2022
skupiny občanov a týrané ženy.

PP

PP

počet ošetrených pacientov,

PP

PP

počet informovaných pacientov,

PP

PP

zlepšenie dostupnosti v čase,
zvýšenie počtu ošetrených pacientov,

PP

PP

počet ošetrovaných pacientov,

PP

PP

PP

PP

2018-2022

PP

PP

zvýšenie kvality poskytovanej služby cez
index spokojnosti,
počet novoposkytovaných služieb,
počet nových zákazníkov,
kapacita zariadenie v osobách,
počet stálych stravníkov,
počet novovytvorených pracovných miest,
počet vydaných jedál denne,

2.3.1 Modernizovať a rekonštruovať budovu
materskej školy.

2018-2019

V/EÚ/ŠR

220 000,-

zníženie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,

2.3.2 Modernizácia vnútorného vybavenia
materskej školy.
2.3.3 Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v budove školy.
2.3.4 Vybudovanie športového ihriska pre
potreby materskej školy.

2018-2022

V/SZ

10 000,-

zlepšenie materiálneho vybavenia,

2017-2018

V

1 000,-

zvýšenie kapacity zariadení,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,

2018-2020

V/VÚC

10 000,-

m2 vybudovaných ihrísk,

2.4.1 Vybudovanie športového areálu v obci.

2018-2019

V/ŠR

30 000,-

m2 vybudovaných ihrísk,

2.2.7 Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov.
2.3 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

2.4.2 Výstavba cykloturistických trás.
2.4.3 Výstavba tribúny a šatní futbalového
ihriska.

2018-2019

V/EÚ/ŠR

270 000,-

km vybudovaných trás,
počet nových návštevníkov obce,
využitie kapacít ihriska,
počet odohraných zápasov za rok,
počet aktívnych hráčov,
počet pasívnych hráčov v obci,

2020-2022

V/EÚ/ŠR

200 000,-

2018-2022

PP

PP

SKK vyčlenených na šport,

2018-2022

PP

PP

SKK vyčlenených na podporu športu,
počet podporených podujatí,

2018-2022

PP

PP

počet podporených zdravotne postihnutých,

2.4.7 Podporovať talentovanú mládež.

2018-2022

PP

PP

počet podporených osôb,
SKK na podporu športu,

2.4.8 Spolupracovať s občianskymi združeniami,
inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.

2018-2022

PP

PP

počet spolupracujúcich FO a PO,

2.4.4 Vytváranie materiálnych a finančných
podmienok na rozvoj výkonnostného
a rekreačného športu v obci.
2.4.5 Podpora organizácie športových podujatí
regionálneho významu.
2.4.6 Podpora športových aktivít zdravotne
postihnutých občanov.

2.4.9 Rekonštrukcia oplotenia futbalového
ihriska.
2.5 Kultúra
2.5.1 Rekonštrukcia domu kultúry – exteriéry
(strecha, fasády, ...).
2.5.2 Rekonštrukcia tradičnej architektúry
a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu
života obyvateľov vo obci.
2.5.3 Prepojiť obec so subjektami cestovného
ruchu, agroturistiky.
2.5.4 Budovanie remeselníckych dvorov rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy.

2020-2022

V/VÚC

10 000,-

počet nových návštevníkov obce,
pyužitie kapacít ihriska,
počet odohraných zápasov za rok,
počet aktívnych hráčov,
počet pasívnych hráčov v obci,

2018-2020

V/EÚ/ŠR

300 000,-

zníženie koeficientu prestupu tepla,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,

2019-2020

V/ŠR

20 000,-

počet zriedených expozícií,
počet návštevníkov expozície,

2018-2022

PP

PP

2018-2019

V/EÚ/ŠR

270 000,-

počet uzatvorených kontraktov,
počet kontaktov,
počet remeselníckych dvorov,
počet návštevníkov,
objem vyrobenej produkcie,

2.5.5 Vybudovanie turistických a náučných trás
pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi,
priemerných aj náročných klientov s využitím
kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
2.5.6 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá,
ľudový odev a doplnky, pôvodné bývanie
a hospodárenie) a ich maximálne využitie
v cestovnom ruchu a agroturistike.

2018-2022

V/VÚC

10 000,-

2018-2022

PP

PP

2.5.7 Rekonštrukcia interiérov domu kultúry.

2020-2022

V/ŠR

70 000,-

2.5.8 Cezhraničná spolupráca s obcami
Ipolydamásd a mestom Szob.

2017-2022

PP

PP

2019-2020

V/ŠR

20 000,-

2.5.10 Nákup prezentačnej, ozvučovacej
a osvetľovacej techniky do kultúrneho domu.

2019-2021

V/ŠR

20 000,-

2.5.11 Organizovanie pravidelných kultúrnych
podujatí – Deň obce, Hody, atď..
2.5.12 Výstavba pódia s tribúnou na
uskutočňovanie folklórnych slávností.

2017-2022

PP

PP

2020-2022

V/EÚ/ŠR

100 000,-

2.5.13 Rekonštrukcia kaplnky Sv. Urbana.

2018-2022

V/EÚ/ŠR

50 000,-

2017-2022

PP

PP

2.5.9 Zriadenie dedinského múzea alebo
Národopisného múzea na prezentáciu histórie
obce.

km vybudovaných turistických trás,
počet návštevníkov,

počet zorganizovaných podujatí,
počet návštevníkov podujatí,
m2 zrekonštruovanej podlahovej krytiny,
kapacita zariadenia,
počet organizovaných kultúrnych podujatí,
počet organizovaných kultúrnych podujatí,
počet nových návštevníkov obce,
počet návštevníkov podujatí,
SKK z predaja služby,
počet nových expozícií,
počet nových návštevníkov obce,
počet organizovaných podujatí,
počet nainštalovaných svietidiel,
počet nainštalovaných reprosústav,
počet podujatí,
počet návštevníkov podujatí,
počet podujatí,
počet návštevníkov podujatí,
m2 zrekonštruovanej strešnej krytiny,

2.6 Organizačné zabezpečenie
2.6.1 Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na
celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť
žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.
2.7 Propagácia v oblasti kultúry

počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
zvýšenie návštevnosti kultúrnych podujatí,

2.7.1 Spracovať globálnu koncepciu
„propagácie“ histórie obce v multimediálnej
forme.
2.7.2 Spracovať komplexný informačný buletín
o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy
aj subjekty cestovného ruchu.
2.7.3 Propagácia kultúry na Internete
prostredníctvom www stránky obce.

2017-2022

PP

PP

2017-2022

PP

PP

2017-2022

PP

PP

počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet vytlačených a distribuovaných
publikácií,
zvýšenie návštevnosti obce,
počet prístupov na www,

Akčný plán pre prioritnú oblasť
enviromentálnu
Financovanie
Opatrenie/Projekt
Termín
Zdroj
Celkové náklady
3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
3.1.1 V súlade s prijatými koncepciami
zabezpečiť permanentné znižovanie podielu
2017-2022
PP
PP
skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať
mobilné zbery textílii, kovového odpadu,
viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.
3.1.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu
2017-2022
PP
PP
v celej obci.
3.1.3 Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok
2017-2022
PP
PP
v obci.
2020-2022
100 000,V/ŠR
3.1.4 Výstavba obecného kompostoviska.

zníženie odpadov v tonách,
SKK zo separovaného odpadu,

3.1.5 Výstavba zberného dvora pre separovaný
zber a zriadiť separovaný zber.

objem vyseparovaného odpadu v tonách,
SKK zo separovaného odpadu,
počet nových pracovných miest,

3.1.6 Rekultivácia starej skládky TKO.
3.2 Informovanosť, poradenstvo, osveta
3.2.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia
informovanosti, poradenstva a prevencie
v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo

2020-2022

V/ŠR

100 000,-

2020-2022

V/ŠR

50 000,-

2017-2022

PP

PP

Ukazovateľ výstupu

objem vyseparovaného odpadu v tonách,
SKK zo separovaného odpadu,
m2 rekultivovanej plochy čiernych skládok,
objem uskladneného odpadu v tonách,

ha zrekultivovanej plochy,

počet vypracovaných koncepcií,
počet poučených subjektov,

a prevenciu pred represiou.
3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd
3.3.1 Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete
a spustenie čističky odpadových vôd, znížiť
množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťaných
odpadových vodách na limitovanú úroveň.
3.3.2 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody,
minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
3.3.3 Výstavba objektov na ochranu pred
prívalovými vodami – rekonštrukcia ochrannej
hrádze, priehrázky poldre a viacúčelové vodné
nádrže na rieke Ipeľ.
3.3.4 Zamedziť možnostiam znečistenia
povrchových vôd tunajším poľnohospodárskym
družstvom.
3.4 Ochrana ovzdušia
3.4.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných
emisií hlavným zdrojom znečistenia –
domácnosti.

m3 vyčistenej splaškovej vody
prostredníctvom ČOV,
m3 odvedenej splaškovej vody kanalizáciou,
bm novovybudovanej kanalizačnej siete,
počet novopripojených domácností,

2020-2022

SZ

5 300 000,-

2017-2022

PP

PP

2019-2022

SZ

700 000,-

2017-2022

PP

PP

počet odhalených incidentov,
objem uchránených prírodných hodnôt v SKK,

2017-2022

PP

PP

počet domácností s vykurovaním
alternatívnymi zdrojmi energie,

bm zrekonštruovaného vodovodu,
km vybudovaných protipovodňových hrádz,
zvýšenie prietoku rieky a potokov v %,

