
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Záhorská Ves na roky 2015-2022 

Monitorovacia správa za rok 2020 

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 vobci 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 2020 bola v súlade s cieľmi a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Záhorská Ves naplánovaná realizácia 18 aktivít v celkovej sume 2 388 mil. Eur.,
z ktorých bolo 2 mil. Eur. plánovaných na vybudovanie kanalizácie v obci. Realizovaných bolo
10 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 boli v roku 2020 realizované aktivity zamerané na podporu rozvoja
partnerskej spolupráce s rakúskymi aj okolitými obcami a vydávania obecných novín
v celkovej sume 19 451 Eur. 

1.1 Cestovný ruch a regionálna spolupráca

A.l.2.2.1 Budovanie partnerstiev s rakúskymi obcami - v rámci partnerstva obec
realizovala v rokoch 2017 - 2020 projekt "Big projekt", zameraný na učenie a zdokonalenie
sa v nemeckom a v partnerskej obci v slovenskom jazyku. Financovaný bol z OP
cezhraničná spolupráca AT-SK. V roku 2020 došlo k jeho ukončeniu. Čiastka na
dofinancovanie projektu predstavovala 14 143 Eur. 

1.4 Samospráva a podpora bývania

A.1.4.3.1 Modernizácia obecných novín Záhorský hlásnik - vydávanie obecných novín
bolo podporené sumou 5 308 Eur. 

V sociálnej oblasti sa realizovali aktivity, ktoré smerovali k podpore projektov zameraných
na opravu fasády ZŠ, osadenie umelej trávy na multifunkčnom ihrisku a na rekonštrukciu
Centra voľného času. Podporené boli aj miestne spolky a združenia. Realizované aktivity boli
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financované z vlastných aj externých zdrojov. Vynaložené finančné prostriedky predstavovali
sumu 121 786 Eur. 

2.1 Infraštruktúra vzdelávania

A.2.1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ - v roku 2020 sa uskutočnila
oprava fasády ZŠ v sume 2000 Eur. 

A2.1.1.6 Vybudovanie športového multifunkčného ihriska - v roku 2020 bola na
ihrisku osadená umelá tráva v hodnote 4 257 Eur. 

2.4 Kultúra a šport

A2.4.1.2 Rekonštrukcia budovy Centra voľného času - v roku 200 sa realizovala
výmena okien a rekonštrukcia strechy v celkovej sume 101 924 Eur z toho 80 OO Eur
boli externé zdroje.

A2.4.I.4 Podpora miestnych spolkov a umeleckých aktivít - v roku 2020 boli miestne
spolky podporené sumou 13 605 Eur - Múzeum Uhranskej Perly, Rybársky spolok,
Mažoretky, Jednota dôchodcov, Futbalový klub atď..

V environmentálnej oblasti aktivity boli zamerané na vybudovanie a vybavenie zberného
dvora a vyčistenie vodných tokov a ich okolia. Podporené boli sumou 324 794 Eur. 

3.1 Environmentálna infraštruktúra

A3.l.l.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 2020 nebola vyhlásená žiadna výzva na získanie NFP zo
zdrojov EU aktivita sa doposiaľ nerealizovala.

3.2 Odpadové hospodárstvo

A3.2.1. Vybudovanie zberného dvora - v roku 2020 sa zrealizovalo vybudovanie
a vybavenie zberného dvora v celkovej výške 324 794 Eur, z toho 319 038 Eur boli
externé zdroje.

3.3 Protipovodňová ochrana

A3.3.1.1 Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia - aktivita sa
realizuje 2x ročne dobrovoľným hasičským zborom.

V roku 2020 sa v rámci hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves realizovalo 8
aktivít v troch strategických oblastiach v celkovej sume 466031 Eur. Z celkovej
preinvestovanej sumy vlastné zdroje predstavovali 66 993 Eur a externé zdroje 399 038 Eur. 
V hospodárskej oblasti sa realizovalo 3 aktivity v hodnote 19 451 Eur. V sociálnej oblasti sa 
v rámci 4 aktivít preinvestovalo 121 786 Eur a v environmentálnej oblasti v l aktivite
324974 Eur. 
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Obec získala na výstavbu zberného dvora NFP v hodnote 386 042,25 Eur z Envirofondu MŽP
SR, ktorý sa realizuje vo viacerých etapách. V roku 2020 bolo zabezpečené vybavenie zberného
dvora potrebnými mechanizmami v hodnote 324974 Eur. 

Viaceré plánované aktivity sa nerealizovali v dôsledku pandernickej situácie a prijatých
epidemiologických opatrení.
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