
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diviacka Nová Ves za rok 2017
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.
Zvýšenie bezpečnosti chodcov - smer 

jazdy Nitr. Rudno

Rozšírenie a spevnenie svahov, osadenie 

obrubníkov, uloženie dlalžby na codníky a 

nerezové zábradlie

27 701,54 rozpočet obce
1. Budovanie technickej 

    infraštruktúry

1.5.3 Rekonštrukcia

        autobusových zastávok

2.
Odvodnenie komunikácii vo Vrbanoch - 

otvorený žľab

Stavebné práce odvodnenia s 

vybudovaním otvoreného žľabu
4 624,72 rozpočet obce

4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.2.3 Realizácia 

         protipovodňových

         opatrení

3. Spevnené plochy pri pekárni ALF Stavebné práce spevnených plôch 5 310,16 rozpočet obce
1. Budovanie technickej 

    infraštruktúry

1.5.5 Budovanie,

        rekonštrukcia miestnych

        komunikácií

4.

Realizácia líniového odvodňovacieho 

žľabu miestnej komunikácie so 

zaústením do vodného toku Vrbany

Stavebné práce odvodňovacieho žľabu 5 746,81 rozpočet obce
4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.2.3 Realizácia 

         protipovodňových

         opatrení

5.
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu -

časť Vrbany
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 7 230,12 rozpočet obce

1. Budovanie technickej 

    infraštruktúry

1.4.8 Rekonštrukcia

        a modernizácia

        obecného rozhlasu

6.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného

komunálneho odpadu
Stavebné práce 42 717,12

rozpočet obce

dotácia MŽP

4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.1.4 Vybudovanie

         skládky biologicky 

         rozložiteľného odpadu

7. Priekopový mulčovač SN49 Priekopový mulčovač 3 350,00 rozpočet obce
4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.2.2 Výsadba a ochrana    

         zelene

8.
Oprava sociálnych zariadení v materskej 

škole

Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych 

zariadení v MŠ
38 942,38 rozpočet obce

1. Budovanie technickej 

    infraštruktúry

1.3.2 Rekonštrukcia,

        modernizácia MŠ

9. Obecné noviny a stolový kalendár
Obecné noviny r. 2017 a stolový

kalendár na rok 2018
1 737,48 rozpočet obce

6. Podpora propagácie

   a informovanosti obce

6.1.3 Tvorba a distribúcia 

         obecných novín

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


