
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diviacka Nová Ves za rok 2019
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.
Zníženie energetickej náročnosti 

materskej školy

Zateplenie obvodového plášťa a 

modernizácia vykurovacieho systému
409 595,65

dotácia Slov. inovačná

a energ. agentúra

rozpočet obce

1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.3.2 Rekonštrukcia, moderni-

         zácia materskej školy

2. Úprava okolia materskej školy Úprava vonkajšieho areálu MŠ 78 985,36 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.3.2 Rekonštrukcia, moderni-

         zácia materskej školy

3. Technické zhodnotenie stavby MŠ Úprava vnútorného areálu MŠ 101 519,60 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.3.2 Rekonštrukcia, moderni-

         zácia materskej školy

4.
Rekonštrukcia o oprava oplotenia 

areálu materskej školy
Oprava oplotenia, zábradlie areálu MŠ 17 500,00

docária MF SR 

rozpočet obce

1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.3.2 Rekonštrukcia, moderni-

         zácia materskej školy

5. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 7 674,00 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.4.8 Rekonštrukcia a moder-

    nizácia miestneho rozhlasu

6. Rekonštrukcia priepustu vo Vrbanoch Rekonštrukcia priepustu vo Vrbanoch 41 500,63 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.5.4 Vybudovanie/rekonštr.

          mosta, lávky

7. Autobusová čakáreň Nové 2 ks autobusových čakární 12 820,09 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.5.3 Rekonštrukcia autobu-

         sových zastávok

8.
Novostavba prístrešku pre hasičskú

techniku
Vybudovaný prístrešok pre HT 35 000,00

dotácia z MV SR

rozpočet obce

4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.2.3 Realizácia protipovodňo-

        vých opatrení

9.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného

komunálneho odpadu
Nákup strojov a techniky 435 720,00

dotácia Slov. inovačná

a energ. agentúra

rozpočet obce

4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.1.3 Vybudovanie a vybavenie

         zberného dvora

10. Drevený prístrešok
Vybudovanie dreveného rozoberateľného

prístrešku pre kultúrne akcie obce
4 195,63 rozpočet obce

1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.2.1 Rekonštrukcia 

      kultúrneho domu

11. Dobudovanie kamerového systému Rozšírenie kam. systému v obci 7 018,20
dotácia MV SR

rozpočet obce

1. Budovanie technickej

 infraštruktúry

1.5.9 Rozšírenie kamerového

        systému

12. Radlica šípová Nákup stroja na údržbu ciest 4 320,00 rozpočet obce
4. Ochrana a tvorba

    životného prostredia

4.1.5 Skvalitnenenie zberu

        odpadu

13. Opona dvojdielna Nákup opony na javisko v KD 2 895,00 rozpočet obce
1. Budovanie technickej

    infraštruktúry

1.2.1 Rekonštrukcia 

      kultúrneho domu

14. Obecné noviny a stolový kalendár
Obecné noviny r. 2019 a stolový

kalendár na rok 2020
1 666,08 rozpočet obce

6. Podpora propagácie 

    a informovanosti obce

9.1.3 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


