
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diviacka Nová Ves za rok 2016
Názov obce:

Dátum schválenia PHSR:

Dátum platnosti PHSR:

P.Č. PHSR obce

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

1. Úprava vestibulu a zasadačky KD

úpravy povrchov, podlahy, montáž kaziet

a madiel, zárubní a dverí, maliarske práce 

a elektroinštalácia

12 274,25 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.2.1 Rekonštrukcia

         kultúrneho domu

2. Pripojovací plynovod STL D32 pre MŠ výkopové práce a pripojovací plynovod 2 197,52 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.4.6 Vybudovanie, rozšírenie

         obecnej plynofikácie

3.
Vybudovanie novej lávky a chodníkov

vo Vrbanoch

stavebné práce a bezpečnostné 

zábradlie na lávku
3 472,76 rozpočet obce

1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.5.4 Vybudovanie mostu,

         lávky

4.

Zvýšenie bezpečnosti chodcov

na cesteII/574 pri hornej

autobusovej zastávke

rozšírenie a spevnenie svahov, osadenie

obrubníkov, uloženie dlažby na chodníky a 

bezpečnostné zábradlie na lávku

47 657,40 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.5.5 Budovanie,

       rekonštrukcie miestnych

       komunikácií

5.
Rekonštrukcia a modernizácia

kotolne MŠ

rekonštrukcia a modernizácia

kotolne v materskej škole 
14 764,16 rozpočet obce

1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.3.2 Rekonštrukcia,

        modernizácia MŠ

6.
Rekonštrukcia šatní a sociálnych

zariadení v tribúne na ihrisku

rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení 

v tribúne na ihrisku TJ Družstevník 

Diviacka Nová Ves

7 058,42 

8 100,00 

rozpočet obce

MF SR

1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.2.4 Rekonštrukcia 

         a dobudovanie

         športového areálu

7.
Ozvučovacia technika 

v kultúrnom dome

ozvučovacia technika v kultúrnom 

dome
2 035,50 rozpočet obce

1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.2.1 Rekonštrukcia

         kultúrneho domu

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 

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

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

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

Diviacka Nová Ves

1.3.2016

do roku 2023

PHSR OBCE


