
Správa o plnení Programu rozvoja obce Diviacka Nová Ves

Názov obce:

Dátum schválenia PRO:

PRO je platný do:

P.č. Aktivity zrealizované v roku 2015

Názov projektu / akcie Stručný opis projektu  Celkové náklady v Eur Zdroj financovania Priorita / Strategický cieľ Opatrenie

1.

Zvýšenie bezpečnosti 

chodcov na ceste II/574 

pri ZŠ v obci Diviacka 

Nová Ves

rozšírenie a spevnenie 

svahov,osadenie obrubníkov 

cestných a chodníkových, 

uloženie dlažby na chodníky, 

osvetlenie prechodu pre chodcov

32.254,86 € rozpočet obce
1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.5.5 Budovanie, 

        rekonštrukcie 

        miestnych ko-

        munikácií

2.

Úprava povrchov vestibulu  

a zasadačky kultúrneho 

domu

sadrokartónový podhľad 

kazetový, tepelná izolácia 

stropov, maľby a nátery stien, 

výmena interiérových dverí a 

zárubní, drevené madlo zábradlia 

schodiska, keramická dlažba, 

nové elektrické rozvody a 

svietidlá 

20.176,92 € rozpočet obce
1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.2.1 Rekonštrukcia

      kultúrneho domu

3.

Výstavba oplotenia areálu 

ZŠ v obci Diviacka Nová 

Ves

osadenie stĺpikov do betónu,

podhrabových dosiek a osadenie 

plotových panelov

11.898,- € rozpočet obce
1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.3.5 Vybudovanie

     školského dvora

4.

Rozšírenie VO pri ZŠ a pri 

cintoríne vo Vrbanoch v 

obci Diviacka Nová Ves

osvetlenie prechodu pre 

chodcov, osvetlenie autobusovej 

zastávky, osvetlenie komunikácie 

vo Vrbanoch

9.666,- € rozpočet obce
1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.4.7 Rozšírenie a

      modernizácia

      verejného osvet-

      lenia

Diviacka Nová Ves
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5.
Kamerový systém v obci 

Diviacka Nová Ves

vybudovanie digitálneho 

kamerového systému 

pozostávajúceho zo snímacej, 

distribučnej a centrálnej riadiacej 

časti vrátane úložiska pre 

archiváciu záznamov

35.787,60 €

Program rozvoja 

vidieka SR 2007 – 

2013

rozpočet obce

1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.5.9 Rozšírenie 

       kamerového

       systému

6.

Zábradlie na priechode 

pre chodcov pri ZŠ v 

Diviackej Novej Vsi

oceľové zábradlie, plošina pre 

deti a imobilných s antikorovým 

zábradlím a madlami

4.533,60 € rozpočet obce
1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.5.5 Budovanie, 

        rekonštrukcie 

        miestnych ko-

        munikácií

7. 

Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia obce Diviacka 

Nová Ves

výmena led svietidiel verejného 

osvetlenia 
130.686,41 €

Európsky fond 

regionálneho rozvoja

rozpočet obce

1. Budovanie technickej

   infraštruktúry

1.4.7 Rozšírenie a

      modernizácia

      verejného osvet-

      lenia

Vysvetlivky:

Stručný opis projektu  - v prípade, že z názvu nevyplýva, o čo konkrétne v projekte išlo, prosíme doplniť stručný popis projektu, do cca 10 slov

Celkové náklady v Eur - prosíme vyplniť všetky náklady projektu spolu zo všetkých zdrojov financovania 

Priorita / Strategický cieľ - prosíme uvisť prioritu/strategický cieľ Vášho PRO, ktorý sa realizáciou projektu, aktivity naplnil

Opatrenie - prosíme uviesť opatrenie v rámci danej priority, špecifického cieľa, ktoré sa realizáciou projektu, akcie naplnilo

Zdroj financovania - prosíme uviesť všetky zdroje financovania, napr. rozpočet obce,  Regionálny operačný program, Program rozvoja vidieka, Dotácia MŠ SR a pod.


