
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 

Monitorovacia správa za rok 2018 

Monitorovacia správa Programu rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022, pravidelne
každoročne podáva súhrnnú informáciu o plnení stanovených opatrení. Zohľadňuje všetky
aktivity projektov, ktoré sa v obci zrealizovali. Je výstižným prehľadom plnenia cieľov
Programu rozvoja obce ako pre samosprávu tak aj pre širokú verejnosť.

Monitorovacia správa Programu rozvoja obce Záhorská Ves bude po schválení jeho znenia
v obecnom zastupiteľstve zverejnená na internetovej stránke obce a v tlačenej forme verejne
prístupná na Obecnom úrade.

Zámery obce sú v Programe rozvoja obce Záhorská Ves zosumarizované v 3 strategických a 12
prioritných oblastiach. Ich realizáciu smeruje k zlepšeniu života obyvateľov v obci a rozvoju
podnikateľských činností.

V roku 2018 bola v súlade s cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Záhorská Ves naplánovaná realizácia 24 aktivít v celkovej sume 2 450 000 Eur,
z ktorých bolo 2 mil. Eur plánovaných na vybudovanie kanalizácie v obci. Realizovaných bolo
28 aktivít. Viaceré významné investičné aktivity boli viazané hlavne na externé zdroje
financovania zo štrukturálnych fondov, na ktoré obec vypracovala žiadosti onenávratný
finančný príspevok a čaká na ich schválenie, zatiaľ čo v ostatných prípadoch doposiaľ neboli
vyhlásené výzvy na získanie nenávratných finančných prostriedkov z EŠIF.

V hospodárskej oblasti bolo v roku 2018 realizovaných 7 aktivít zameraných na rekonštrukciu
ciest, zriadenie obnovu chodníka, podporu rozvoja partnerskej spolupráce s rakúskymi aj
okolitými obcami a modernizáciu miestneho rozhlasu v celkovej sume 122 700 Eur. 

1.1 Dopravná infraštruktúra
A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest - v roku 2018 sa realizoval rekonštrukcia cesty Sokolská
v celkovej dížke 400 m v hodnote 48000 Eur a cesty Cintorínska v dlžke 400 m v celkovej
sume 40000 Eur. V rámci pokračujúcej rekonštrukcie cesty Sokolská bolo zrealizované
VO v sume 3 200 Eur. 
A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov - v rámci rekonštrukčných prác na
elektrickom vedení bol vybudovaný nový chodník od zdravotného strediska k potravinám
Lýdia v dlžke 400 m zo zdrojov elektrární.

1.2 Cestovný ruch a regionálna spolupráca

A.1.2.1.1 Vybudovanie cyklotrasy v okolí vojenských bunkrov - aktivita sa nerealizovala.

A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - v rámci partnerstva obec aj v roku
2018 pokračuje projekt "Big projekt", ktorý je zameraný na učenie a zdokonalenie sa
v nemeckom a v partnerskej obci v slovenskomjazyku. Financovaný bol z OP cezhraničná
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1.1 Dopravná infraštruktúra
A 1.1.1.1 Rekonštrukcia ciest - v roku 2018 sa realizoval rekonštrukcia cesty Sokolská
v celkovej dlžke 400 m v hodnote 48 000 Eur a cesty Cintorínska v dlžke 400 m v celkovej
sume 40 000 Eur. V rámci pokračujúcej rekonštrukcie cesty Sokolská bolo zrealizované
VO v sume 3 200 Eur. 
A 1.1.1.2 Obnova a modernizácia chodníkov - v rámci rekonštrukčných prác na
elektrickom vedení bol vybudovaný nový chodník od zdravotného strediska k potravinám
Lýdia v dížke 400 m zo zdrojov elektrární.
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A.1.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - v rámci partnerstva obec aj v roku
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spolupráca AT-SK v hodnote 27 000 Eur, z toho 1 350 Eur vlastné zdroje. Refundácia
prostriedkov z EŠIF bude v roku 2019.

1.3 Podpora zamestnanosti

A.1.3.1.1 Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v obecných novinách
a na obecnej web stránke - aktivita sa realizovala na základe požiadavky zamestnávateľov
alebo ponuky pracovných miest okresným úradom práce.

1.4 Samospráva a podpora bývania

A.l.4.3.l Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik - vydávanie obecných novín
bolo podporené sumou 3 100 Eur. 

A.1.4.3.2 Modernizácia obecného rozhlasu - v obci bola zrealizovaná výmena
reproduktorov miestneho rozhlasu v celkovej sume 1 400 Eur. 

V sociálnej oblasti sa realizovalo 16 aktivít, ktoré mali prispieť k podpore projektov
zameraných na prestavbu jedálne MŠ, vybudovanie detského ihriska Slniečko, dopravného
ihriska multifunkčného ihriska s bežeckým oválom a doskočiskom. Ďalej boli podporené
miestne spolky a združenia. Zrekonštruovala sa požiarna zbrojnica a rozšíril sa kamerový
systém. Realizované aktivity boli financované z vlastných aj externých zdrojov. Vynaložené
finančné prostriedky predstavovali sumu 181 242 Eur. 

2.1 Infraštruktúra vzdelávania

A.2.1.1.l Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ - v roku 2018 sa uskutočnila
prestavba jedálne v MŠ v sume 15 000 Eur. 

A.2.1.1.2 Vybudovanie detského ihriska - v roku 2018 bolo vybudované detské ihrisko
slniečko v sume 20000 Eur a za podpory grantu COOPjednota dobudované hojdačky
v hodnote 7 500 Eur. 

A.2.1.1.3 Podpora činnosti školských klubov sa realizovala prostredníctvom
zabezpečenia metodických pomôcok pre aktivity v ŠKD v sume 1 000 Eur. 

A.2. l. 1.4 Vybudovanie dopravného ihriska v areáli MŠ -v roku 2018 bolo dobudované
dopravné ihrisko pre deti MŠ v celkovej sume 10 071 Eur sponzorované nadáciou SPP.
Vlastné zdroje činili 4071 Eur.

A.2.1. 1.6 Vybudovanie športového multifunkčného ihriska - roku 2018 bolo
vypracovaná žiadosť o NFP.

A.2.l.2.l Modernizácia odborných učební a nákup učebných pomôcok - v roku 2018
bolo zrealizované internetové vybavenie MŠ v sume 600 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".
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2.4 Kultúra a šport

A.2.4.1.1 Rozvoj a propagácia Uhranského múzea - Aktivita sa realizovala
svojpomocne prostredníctvom propagácie na internetovej stránke obce.

A.2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Centra voľného času - v roku 2018 sa realizovala
výmena opony, okien v bufete a oprava schodov v celkovej sume 6 500 Eur.

A.2.4.1.3 Podpora tradičných organizovaných podujatí - v roku 2018 obec opätovne
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.2.4.1.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít - v roku 2018 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.2.5.1.1 Vybudovanie policajnej stanice - aktivita sa nerealizovala.

A.2.5.1.2 Dobudovanie a modernizácia kamerového systému - v obci bol dobudovaný
kamerový systém s kontrolným zariadením v celkovej hodnote 12 571 Eur z toho
vlastné zdroje 2 571 Eur.

A.2.5.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice - aktivita sa realizovala
sponzorsky v celkovej sume 70 000 Eur z toho vlastné zdroje 4 615 Eur.

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 50 obyvateľov obce.

A.2.5.1.6 Budovanie lokálpatriotizmu u mládeže - realizovalo sa priebežne formou
besied so žiakmi ZŠ.

V environmentálnej oblasti sa zrealizovalo 4 aktivít, ktoré smerovali na vybudovanie
zberného dvora, vyčistenie obce a zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov.
Realizované aktivity boli podporené sumou 16 879 Eur. 

3.1 Environmentálna infraštruktúra

A.3.1.1.1 Vybudovanie kanalizácie v obci - Vzhľadom na finančnú náročnosť aktivita
je plánovaná na celé programové obdobie a je viazaná na získanie externých finančných
zdrojov z EÚ. Nakoľko v roku 2018 nebola vyhlásená žiadna výzva na získanie NFP zo
zdrojov EU aktivita sa doposiaľ nerealizovala.
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3.2 Odpadové hospodárstvo

A.3 .2.1. Vybudovanie zberného dvora - na vybudovanie zberného dvora bol obci
poskytnutý NFP v hodnote 400 000 Eur z Envirofondu MŽP SR so spoluúčasťou obce
5%. Realizácia je rozvrhnutá do viacerých etáp. V prvej etape bolo potrebné vykúpiť
pozemky pre jeho vybudovanie v hodnote 8 500 Eur. Bolo zrealizované verejné
obstarávanie v hodnote 2 400 Eur. Manažment projektu predstavoval 979 Eur. 
Samotná výstavba zberného dvora je plánovaná na rok 2019.

A.3.2.1.2 Odstránenie nelegálnych skládok - aktivita prebieha priebežne. Každoročne sa
realizuje čistenie extravilánu a intravilánu obce, pričom poplatok za odvoz vyzbieraného
odpadu predstavuje 5000 Eur. 

A.3.2.1.3 Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov 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 roku 2018 sa v rámci hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves realizovalo 27
aktivít v troch strategických oblastiach v celkovej sume 320 821 Eur. Z celkovej
preinvestovanej sumy vlastné zdroje predstavovali 206286 Eur a externé zdroje 114535 
Eur. V hospodárskej oblasti sa realizovalo 7 aktivít v hodnote 122 700 Eur. V sociálnej 
oblasti v rámci 16 aktivít sa preinvestovalo 181 242 Eur a v environmentálnej oblasti v 4
aktivitách 16 879 Eur. 

Opätovne bola podaná žiadosť 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 200 000 Eur.

V roku 2018 bola schválený projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska s bežeckým
oválom a doskočiskom za podpory Úradu vlády SR v celkovej sume 40000 Eur. Projekt sa
v celom rozsahu bude realizovať až v roku 2019 vrátane podpísania zmluvy o NFP.

Obec získala na výstavbu zberného dvora NFP v hodnote 400 000 Eur z Envirofondu MŽP SR,
ktorý sa realizuje vo viacerých etapách. Po výkupe pozemkov a VO bude v roku 2019
nasledovať samotná výstavba zberného dvora v hodnote približne 80 000 Eur.

4


