Správa o plnení PHSR obce (Podľa Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja § 12 písm. b) za rok 2019
Názov obce :
Okres :
Kód obce :
Územný plán obce schválený :
Dátum schválenia PHSR :
Dátum platnosti PHSR :

Veľké Zálužie
Nitra
500887
21.04.2005
28.11.2016
01.01.201731.12.2024

Priorita /cieľ / 1: Ekonomická oblasť: Infraštruktúrna vybavenosť a ekonomický rozvoj obce
Opatrenie 1.1 Rozšíriť a dobudovať kapacity technickej infraštruktúry
Názov aktivity
Rekonštruovať miestne komunikácie v
niektorých častiach obce
Rekonštruovať chodník na ul. Hlavná od
ul. Dlhý rad po ul. Družstevná
Rozšírenie verejného vodovodu do nových
lokalít pre IBV
Koordinovať parkovanie aut na miestnych
komunikáciách

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

2019

52 707,78

Hodnotenie 2019 1)

2019
2019

Zdroje financovania

Komentár 2)

vlastné, dotácia
MFSR

realizácia dotácie bude v
roku 2020

vlastné

nedostatok FP v rozpočte

vlastné

1 989,34

vlastné

2019

časť výstavby bola
financovaná obyvateľmi
nákup značiek sa realizoval v
roku 2017

Opatrenie 1.2 Vytvoriť bezpečnú obec
Názov aktivity
Dobudovať chodník na ulici Hlavná - 4.
etapa
Vybudovať chodník na ulici Fabrická

Vybudovať chodník na ulici Cintorínska

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

Hodnotenie 2019

1)

2019

2019

2019-2020

Zdroje financovania
vlastné

nedostatok FP v rozpočte

vlastné

problém s umiestnením
chodníka, problém úzkej hlavnej
cesty, ktorá je v správe RSUC
Nitra, v rokovaní

vlastné zdroje,
EU(cez LEADER)

1800,00

Komentár 2)

spracovanie PD a inžinierska
činnosť spojená so SP

1.2.1 Využiť potenciál pre ekonomický rozvoj obce
Názov aktivity
Prenajímať nevyužité obecné budovy a
pozemky
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - 1.etapa

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

2019
2018-2019

41 077,70

Hodnotenie 2019

1)

Zdroje financovania

Komentár 2)

vlastné

priebežne sa realizuje

dotácia MV SR,
vlastné

zrealizované v roku 2018, nie je súčasťou
dofinancované v roku 2019 PHSR

Aktualizovať UPD v obci

vlastné

2019

Nákup nového traktora pre potreby obce
(ako súčasť projektu Rozšírenie
strojnotechnologického vybavenia zberového dvora VZ)

2019

EU (OP KŽP),
vlastné zdroje

411 408,00

OZ neschválilo zmeny a
doplnky k UPD
podaný projekt cez OP KŽP žiadosť o NFP, v súčasnosti
prebieha ex-post kontrola
VO

Organizovať pravidelné stretnutia vedenia
obce s podnikateľskými subjektami

2019

vlastné

priebežne sa realizuje

Spracovať marketingovú stratégiu rozvoja
obce

2019

vlastné

v štádiu spracovania

Organizovať pravidelné stretnutia vedenia
obce s podnikateľskými subjektami

2019

vlastné

priebežne sa realizuje

Zdroje financovania

Komentár 2)

vlastné

v súčasnosti prebieha
rokovanie na úpravu
nevyužitých priestorov

Opatrenie 1.2.2 Využiť potenciál pre zapájanie podnikateľských subjektov v obci
Názov aktivity

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

Hodnotenie 2019

1)

Vytvoriť priestor pre začínajúcich
podnikateľov

2022

Vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu

2019

Podpora miestnej samosprávy pri alokácii
MSP

2019

vlastné

realizuje sa bez
vynaložených finančných
prostriedkov

Reklama a propagácia miestnych
podnikateľských subjektov

2019

vlastné

priebežne sa realizuje

vlastné, dotácia NSK tlač propagačných materiálov

2 084,60

Priorita /cieľ / 2: Sociálna: Sociálna infraštruktúra, sociálne služby a komunitný rozvoj
Opatrenie 2.1.2 Zvýšiť kapacitu MŠ a ZŠ
Názov aktivity
Realizovať prístavbu MŠ - dokončovacie
stavebné práce
Vybudovať nové detské ihrisko v
blízskosti MŠ
Realizovať prístavbu ZŠ

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

2019

80 990,41

vlastné, EU (IROP)

2019

8 000,00

vlastné, OZ RZ pri
MŠ

Hodnotenie 2019 1)

Zdroje financovania

Komentár 2)
hlavná stavba realizovaná v
roku 2018
spolufiancovanie cez
Rodičovské združenie
realizované v roku 2018

2019

Opatrenie 2.2.1 Vytvoriť podmienky pre komunitný život
Názov aktivity
Rozšíriť lokality pre IBV
Podporovať miestne záujmové a
spločenské organizácie
Dokumentovať život v obci
Hľadať miestnych nadšencov a aktivistov

Termín
dokončenia
2019

Celkové náklady
/v EUR/

2019
2019
2019

Hodnotenie 2019 1)

Zdroje financovania

Komentár 2)

vlastné

priebežne sa realizuje

42 500,00

vlastné

priebežne sa realizuje

7 197,40

vlastné

priebežne sa realizuje

vlastné

priebežne sa realizuje

Podporovať propagáciu a činnosť
miestnych umelcov

2019

500,00

vlastné

priebežne sa realizuje

Udržiavať a rozvíjať kultúrne tradície obce

2019

10 000,00

vlastné, cudzie (NSK)

priebežne sa realizuje

Úprava nákladného prívesu na mobilné
pódium

2019

2 908,80

vlastné

realizácia v roku 2019,
nie je súčasťou
financovanie preklopené do
PHSR
roku 2020

3 237,00

vlastné

nie je súčasťou
PHSR

Vybudovanie destkého ihriska v areáli
Športového klubu

2019

Zálužská paleta

Opatrenie 2.2.2 Vytvoriť podmienky pre športové vyžitie obyvateľov
Názov aktivity

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

Hodnotenie 2019 1)

Zdroje financovania

Komentár 2)
projekt sa žačal realizovať v

Vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli
športového klubu

2018-2019

vlastné, dotácia UV roku 2018, dofinancoval sa v
roku 2019; pôvodný plán bol
SR

59 371,75

rok 2020

Priorita /cieľ / 3: Environmentálna: Životné prostredie a vzhľad obce
Opatrenie 3.1.1 Zvýšiť atraktivitu obce
Termín
dokončenia
2019

Celkové náklady
/v EUR/
2544,00

Zapojenie do projektu Zelené obce
Slovenska

2019

1000,00

Zvýšiť environmentálnu zodpovednosť
domáceho
obyvateľstva a návštevníkov

2019

vlastné

priebežne sa realizuje

Vybudovať zberný dvor v lokalite Zavaš

2019

vlastné

malo byť ukončené v roku
2018, nestihlo sa kvôli
admin.záťaži pracovníkov
OcU

2018-2020

EU (OP KŽP),
vlastné zdroje

prepojené cez aktivitu 1.2.1;
podaný projekt cez OP KŽP žiadosť o NFP, v súčasnosti
prebieha ex-post kontrola VO

Zdroje financovania

Komentár 2)

Názov aktivity
Zlepšiť vzhľad verejnej zelene v obci

Rozšírenie strojnotechnologického
vybavenia zberového dvora Veľké Zálužie

Hodnotenie 2019 1)

Zdroje financovania

Komentár 2)

vlastné

priebežne každý rok
v roku 2019 sa realizovala
Arborétistická štúdia, v roku
2020 by mala byť
realizovaná výsadba

vlastné, EU

Opatrenie3.1.2 Dobudovat verejnú kanalizáciu a ČOV
Názov aktivity
Vysporiadávať pozemky pod trasovanie
verejnej kanalizácie

Termín
dokončenia

Celkové náklady
/v EUR/

2019

0,00

Hodnotenie 2019 1)

vlastné

ešte sa bude realizovať aj v
roku 2020

nie je súčasťou
PHSR, uvedené v
časti 1.2.1

Dobudovať ČOV

2019

Monitorovať kvalitu vypúšťaných
odpadových vôd

2019

vlastné, EU (OP
KŽP)

1 569,60

vlastné

Poznámky :
1)

Hodnotenie aktivít za rok 2019 :

2)

Komentár : v prípade odchýlky od plánovaného stavu komentujeme príčiny a navrhujeme nápravné opatrenia

Splnené
Nesplnené
Prebieha

nedostatok finančných
prostriedkov v rozpočte obce,
nebola vyhlásená výzva na
vybudovanie VK a ČOV pre
obce nad 2000 EO

