Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa za rok 2015
Program rozvoja obce Záhorská Ves je dokument, ktorý sa po schválení obecným
zastupitel'stvom 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.
Monitorovanie a priebežné hodnotenie sa vykonáva pravidelne v ročných intervaloch na úrovni
projektu - aktivity, ktorý je základným prvkom monitorovania. Vstupnými informáciami pre
realizáciu monitorovania sú merateľné ukazovatele jednotlivých aktivít. V monitorovacom
formulári sa sleduje najmä miera plnenia danej aktivity v porovnaní s plánovanými hodnotami
ukazovateľov.
Ciel'om monitoringu 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.
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 bol vypracovaný ako
súhrn strategických ciel'ov, opatrení a aktivít pre jednotlivé oblasti činnosti obce na 7-ročné
obdobie 2015-2022. Schválený bol obecným zastupiteľstvom 26.01.2016 uzn.č. 5/2016. Obec
si v ňom vytýčila za hlavný ciel' vytvorenie atraktívnych podmienok pre bývanie a rozvoj
podnikatel'ských aktivít s dobudovanou infraštruktúrou, rozvinutým bytovým fondom
dostupným pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva, bohatou ponukou kultúrnospoločenských a športových podujatí a aktivít v čistom životnom prostredí s ohl'adom na
vyvážený a trvalo udržatel'ný rozvoj obce.
Programový dokument identifikoval problémy v 3 strategických a 12 prioritných oblastiach.
Naplnenie

strategických

cieľov a opatrení by malo prispieť k riešeniu

identifikovaných

problémov a ďalšiemu rozvoju obce.
PHSR bol vypracovaný ako súhrn strategických cieľov pre jednotlivé oblasti činnosti obce
v záujme zabezpečenia udržateľného rozvoja obce s postupnou orientáciou na zvyšovanie
kvality bývania v obci, modernizáciu technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie stavu
životného prostredia a posilňovanie sociálnej súdržnosti obyvatel'ov obce.
V súlade s cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská
Ves sa v roku 2015 bola naplánovaná realizácia 22 aktivít v celkovej sume 879000 Eur.
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 zo ŠF EU.
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V hospodárskej oblasti to bolo 7 aktivít zameraných na obnovu a modernizáciu chodníkov,
rekonštrukciu obecného úradu, obecných bytov, modernizáciu rozhlasu a podporu rozvoja
partnerskej spolupráce s rakúskymi aj okolitými obcami.

1.1 Dopravná infraštruktúra
A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia

chodníkov - v roku 2015 sa realizovala

rekonštrukcia

chodníka na "Syslovom vŕšku" v celkovej sume v celkovej sume 17831,14 Eur v dlžke 293 m

1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca
A.I.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - aktivita sa nerealizovala
A.I.2.3.1 Podpora partnerskej spolupráce s okolitými obcami - aktivita sa nerealizovala

1.3 Podpora zamestnanosti
A.l.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

IA Samospráva a podpora bývania
A,1.4.1.1 Rekonštrukcia obecného úradu - aktivita je viazané na získanie externých zdrojov,
ktoré sa v tomto roku získať nepodarilo
A.I.4.2.1 Rekonštrukcia a obnova obecných bytov - v rámci aktivity bol realizovaný nákup
kamery na bytovku v sume 422,81 Eur za účelom ochrany majetku a zvýšenia bezpečnosti
A.1.4.3.2 Modernizácia

obecného rozhlasu - vobci

bol vybudovaný

elektronický

rozhlas

v hodnote 600 Eur
V sociálnej

oblasti bola plánovaná realizácia II aktivít, ktoré mali prispieť k podpore
projektov zameraných na rozvoj mimoškolských aktivít detí a mládeže, nadviazaníe spolupráce
inými vzdelávacími inštitúciami, budovanie športových zariadení, podporu miestnych spolkov
a združení a zvýšenie bezpečností obce. V rámci sociálnej oblasti obec poskytuje priestory
všeobecnému a zubnému lekárovi za 1€/mesiac, t.j. odpustením nájomného v sumáre za obidve
ambulancie vo výške 1.946,52 € týmto lekárov obec podporuje aj finančne /uzn. 124/2013 zo
dňa 19.12.2013/.
2.1 Infraštruktúra vzdelávania
A.2.1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektov MŠ a ZŠ - v rámci modernizácie bolo do ZŠ
a MŠ zakúpený parný čistič a do jedální nové zariadenie a v celkovej hodnote 9 910,03 Eur
A,2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov sa realizovala prostredníctvom budovania
športového areálu, rekonštrukcie preliezok v areály ZŠ a zabezpečení metodických pomôcok
pre aktivity v ŠKD v sume 10 000 Eur
A.2.1.2.2 Podpora účasti na regionálnych a medzinárodných projektov v rámci školských aktivít
_ žiaci ZŠ sa zapojili do cezhraničnej spolupráca s rakúskymi školami - Angern, Weikendorf,
Ganserndorf, s českou školou Bŕeclav v rámci športových podujatí, podpory vzdelávania
v cudzom jazyku, exkurzií - Technické múzeum Viedeň, Eckartsau (AUT), Skanzen Niedersulz
(AUT), Krypty v Malackách, Múzeum Martina Benku v Kostolišti. Aktivita bola podporená
sumou 400 Eur.
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A.2.1.2.3 Podpora spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami z okolitých obcí a zo zahraničia
sa realizovala v rámci podujatí - Turnaje priatel'stva vo futbale - ZŠ - okolité obce, rakúske
a české školy, Literárna Senica Ladislava Novomeského, výtvarná súťaž Model - Senica.
Výdavky na aktivitu tvorili 200 Eur.

2.2 Sociálna infraštruktúra
A.2.2.1.2 Rozšírenie služieb príspevkovej organizácie Jeseň života - v rámci rozšírenia služieb
bolo nakúpených 1 počítačov v sume 2000 Eur.
2.3 Zdravotnícka

infraštruktúra

A.2.3.IA Podpora programov zdravia a osvety pre MŠ a ZŠ - v rámci aktivity sa realizovali
projekty, besedy, divadelné predstavenia o zdravom životnom štýle - hovorme o jedle, Droga
je jed, Cesta do temna, Zdravý životný štýl, LV, ŠVP, plavecký výcvik, projekt Nadácia
Volkswagen - Ži a uč sa zdravo, projekt Bratislavský samosprávny kraj - Ozdravenie školského
prostredia, Európsky týždeň športu. Celková suma predstavovala 600 Eur.
2.4 Kultúra a šport
A.2A.l.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí - v obec v roku 20 IS podporila
realizáciu 24 kultúrnych podujatí v celkovej sume 7387,69 Eur ako napr. Novoročný koncert,
Reprezentačný ples, Tanečná súťaž latino, Uhranský som ic, Úcta k starším atď.
A.2A.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít - v roku 2015 bolo podporených 8
spolkov v hodnote 10430 Eur - Múzeum Uhranskej Perly, Rybársky spolok, Mažoretky,
Jednota dôchodcov, Futbalový klub atď.
A.2A.l.5 Budovanie športových zariadení - v rámci podpory športových aktivít bol do fitness
centra zakúpený trenažér v sume 928,70 Eur.
2.5 Bezpečnosť

a ochrana majetku

A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému - v obci bol dobudovaný
a zmodernizovaný kamerový systém v celkovej sume 10 801,24 Eur, pričom obec získala
dotáciu 9 000 Eur Ministerstva vnútra.
A.2.5.1.5 Podpora bezplatnej právnej poradne - právna poradňa fungovala približne jeden deň
v mesiaci. Občania tu mohli získat' bezplatne právne rady. Poradňu počas roka využilo približne
40 obyvateľov obce.
V environmentálnej
environmentálneho

oblasti
povedomia

aktivity

smerovali

obyvatel'ov

na dobudovanie

a na aktivity zamerané

kanalizácie

v obci, zvýšenie

na elimináciu

povodňových

rizík.

3.1 Environmentálna

infraštruktúra

A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci - Vzhl'adom na finančnú náročnosť aktivita je
plánovaná na celé programové obdobie aje viazaná na získanie externých finančných zdrojov
z EÚ. Nakoľko v roku 2015 nebola vyhlásená žiadna výzva na získanie NFP zo zdrojov EU
aktivita sa doposiaľ nerealizovala.
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 realizovalo prostredníctvom
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besied a účasti žiakov na environmentálnych
projektoch - Modrá škola, Zelená škola,
Recyklohry, Daphne - zážitkové učenie, EnvirOtázniky, Na skládky nie sme krátki, Deň Zeme,
Deň vody, Ži a uč sa zdravo, Ozdravenie školy ajej okolia, Zber papiera- ASA Zohor. Celkové
realizované výdavky predstavovali sumu 1 500 Eur.

3.3 Protipovodňová ochrana
A.3.3 .1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okol ia - v rámci aktivity sa
realizovali 4 brigády a práce zamerané na čistenie kanálov.

V súlade s ciel'mi, opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Záhorská Ves v roku 2015 sa realizovalo 18 aktivít v celkovej hodnote 180 834,12 Eur.
Z celkovej sumy sa 156 134,12 Eur realizovalo z vlastných zdrojov obce a 24 700 Eur
z externých zdrojov. Najviac finančných prostriedkov smerovalo do sociálnej oblasti, kde bolo
prefinancovaných 160 480 Eur.
Okrem uvedených aktivít sa v obci dokončila realizácia dvoch významných projektov. Prvým
bola nadstavba materskej školy s ciel'om rozšírenia kapacity o 2 triedy s možnosťou nárastu
umiestnenia detí z 56 na 116. Preinvestovaná suma predstavovala 298 686,12 Eur. Druhým
projektom bolo vybudovanie Náučného chodník v celkovej dlžke 1,716 km a realizovanej sume
240804,40 Eur.

Schválené uznesením č. 30/2016 zo dňa 10.05.2016
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Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022
Monitorovacia správa rok 2015
Monitorovacia správa
Úroveň
prvku
stratégie

Vkazovatel'

Plánov
aný
termin
realizá
cie

Názov/opis projektu

Rozpo~et
obce

Externé
zdroje

Názov
ukazovateľ
a

Plánovaná
hodnota

Splnená
hodnota

Princfp
výberu

Slovný popis
hodnotenia plnenia
aktivity

Opatrenie
PHSR
BSK20142020

HOSPODARSKA OBLAST
Oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra
01.11
A 1.1.1.2

Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Obnova a modernizácia chodníkov

17831,14 

2015

dlžka
rekonštruovaných
chodníkov/ m

293 m

Rekonštrukcia chodníka
na ,.Syslovom vŕšku" v
obci

07

Oblasť 1.2 Cestovný ruch a re,;onálna spolupráca
01.2.1

Budovanie cyklistickej infraštruktúry

0.1.2.2

Podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce

AI.2.2.1

0.1.2.3
AI.2.3.1

Budovanie partnerstiev s rakúskymi
2015
obcami
Podpora rozvoja regionálnej spolupráce
Podpora partnerskej spolupráce
okolitými obcami

s

2015

nerealizované

nereal izované

počet

03

projektov

počet
projektov

03

Oblast' 1.3 Podpora zamestnanosti
0.1.3.1

Podpora adaptability pracovnej sily MRK

A 1.3. 1.1

Poskytovanie informácií o voľných
pracovných miestach v obecných
novinách a na obecnej web stránke

O

2015

AIN

15

Počet
zrekonštruo

O

Aktivita prebiehala na
základe žiadosti
zamestnávateľov
o zverejnení
pracovných miest

011

Oblasť 1.4 Samospráva a podpora bývania
0.1.4.1

Zlepšenie podmienok pre výkon samosprávy

A1.4.1.I

Rekonštrukcia obecného úradu

2015

nerealizované
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2015

A.2. 1.1.1

A.2. 1.1.3

A.2.1.2.2

Rekonštrukcia a modernizácia
objektov MŠ a ZŠ

2015

9910,03

Rozšírenie kapacity MŠ

2015

17813,08€

Podpora činnosti školských klubov

Podpora účasti na regionálnych a
medzinárodných projektov v rámci
školských aktivít

2015

2015

Nákup kamery na
bytovku

422,81 €

Počet
prvkov

3000 €

IO 000 €

400€

Počet tried

NN

počet
projektov

3

2

2

A

6

VO

Modernizácia jedálne
v MŠ, modernizácia
jedálne ZŠ, parný
čistič
Projektová
plus
dokumentácia
nadstavba MŠ. Suma
predstavuje
doúčtovanie
bola
na
zameraná
budovanie športového
areálu, rekonštrukciu
v areáli
preliezok
a zabezpečení
školy
metodických

Aktivita sa realizovala
prostredníctvom
športových
exkurzií,
podujatí, vzdelávania
cudzích'

04

04

010

09

010

2

Program

A.2.1.2.3

Podpora spolupráce medzi
vzdelávacími inštitúciami z
okolitých obcí a zo zahraničia

200 €

2015

hospodárskeho

rozvoja

a sociálneho

rozvoja

obce Záhorská

Ves 2015-2022

počet
projektov

4

Aktivita sa realizovala
prostredníctvom
účasti na športových,
literárnych
a výtvarných
súťažiach

počet
služieb

1

Nákup počítačov

09

IO

ZS realizovala 9
aktivít - besedy,
projekty, divadelné
predstavenia na
podporu zdravia a
osvety

09

010

Oblasť 2.2 Sociálna infraštruktúra
02.2.1
A.2.2.1.2

Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb
Rozšírenie služieb príspevkovej
2015
organizácie Jeseň života

2000€

Oblasť 2.3 Zdravotnícka infraštruktúra
02.3.1

Zlepšenie

zdravotnej

starostlivosti

A.2.3.1.4

Podpora pr0!š!amo~ zdravia a
osvety pre MS a ZS

600€

2015

počet
programov

Oblast' 2.4 Kultúra a šport
02.4.1

Zlepšenie spoločenského. kultúrneho a športového života obyvatel'ov
počet
podujatí

24

24
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A.2.4.1.3

Podpora tradičných organizovaných
podujatí

2015

7387,69 €

A.2.4.I.4

Podpora miestnych spolkov a
umeleckých aktivít

2015

16775 €

počet aktivít

7

A.2.4.1.5

Budovanie športových zariadení

2015

928,70 €

počet
zariadení

1

Vybudovanie náučného chodníka

2015

dÍžka
chodníka

77 664, 43 €

Počas roka sa v obci
Záhorská Ves
realizovalo 24
tradičných podujatí.
V obci bolo podporených 7 miestnych
spolkov v celkovej sume
16755 €
Nákup trenaéra

1716m

VO

09

09

09

Poradenská činnosť
a dobudovanie
náučného chodníka
Suma predstavuje
doúčtovanie prác

Oblasť 2.5 Bezp~nosť a ochrana majetku
02.5.1
A.2.5.1.2

Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku
Dobudovanie a modernizácia
2015
kamerového systému

l 801,24 €

9000€

počet
kamier

09
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A.2.S.I.S

Podpora bezplatnej právnej poradne

2015

A.2.S.I.6

Budovanie lokálpatriotizmu u
mládeže

2015

Sociálna oblasť Spolu

O

137l8O,17€

počet dní

12

počet
prednášok

12

Poradňa fungovala
jeden deň v mesiaci.
Občania mohli získať
bezplatné právne rady
Aktivity boli
realizovaná v rámci
ZŠ formou besied so
starostom a ostatnými
spoločenskými
organizáciami
a spolkami

09

09

13100€

3 ENVIRONMENTALNA OBLAST
Oblasť 3.1 Environmentálna infraštruktúra
03.1.1

Zabezpečenie odkanalizovania obce

A3.1.1.1

Vybudovanie kanalizácie v obci

2015

dlžka
kanalizácie
vm

nerealizované
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Oblast' 3.2 Odpadové hospodárstvo
03.2.1

Skvalitnenie odpadového hospodárstva

A3.2.1.3

Zvyšovaníe environmentálneho
povedomia obyvatel'ov a žiakov ZŠ
zamerané na separáciu odpadov a
negatívnych dopadov nelegálnych
skládok

Oblast' 3.3 Protipovodňová

1500 

2015

počet
prednášok

8

Besedy žiakov ZS so
starostom a účasť
na projektoch
zameraných na
ochranu ŽP

počet aktivít

4

Brigáda zameraná na
čistenie kanálov

06

05

ochrana

03.3.1

Prevencia proti povodniam

A3.3.1.1

Podpora aktivít na ochranu a
čistenie vodných tokovaich okolia

2015

Environmentálna oblasť Spolu
Celkom

O
O€ 1 SOO€
14700€
156134,tl€

4

