OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Zvolenská Slatina za rok 2017
Obec Zvolenská Slatina má schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce do roku 2020 s výhľadom do roku 2023, ktorého súčasťou je Akčný plán jednotlivých
programov a opatrení s priamou väzbou na financovanie. Obec monitoruje systematicky a priebežne
jeho plnenie a výsledky tohto monitorovania sú podkladom pre jeho vyhodnotenie. Vstupnými
údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov výstupu, výsledku
a dopadu jednotlivých projektov.
Obec v roku 2017 realizovala v rámci jednotlivých prioritných oblastí v súlade s akčným plánom
nasledovné aktivity:
Prioritná oblasť: Zdravie a sociálne služby
Opatrenie P1-SO: Skvalitnenie sociálnych služieb
V rámci aktivity P1-SO-1 Rozšíriť sociálne služby pre seniorov obec na základe žiadosti
občanov vydala v roku 2017 12 posudkov a rozhodnutí na odkázanosť na poskytovanie sociálne
služby. Následne poskytovala súčinnosť pri zabezpečení požadovanej sociálnej služby
(opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov).
V rámci aktivity P1-SO-3 Obnovovať a rekonštruovať obecné nájomné byty, obec v roku
2017 investovala do bežných opráv nájomných bytov a rodinných domov 26.700,00 Eur. Zároveň
realizovala projekt obnovy bytového domu na ul. Komenského č. 89 v celkovej sume 47.986 Eur
Opatrenie P3-SO: Zníženie sociálneho vylúčenia a ohrozenia sociálne vylúčených skupín občanov
V rámci aktivity P3-SO-2 Pokračovať v realizácii projektov terénnej sociálnej práce obec v roku
2017 úspešne realizovala Národný projekt TSP, a bude ho realizovať do 30.06.2019. Projekt
realizuje s jednou terénnou pracovníčkou a s dvomi terénnymi sociálnymi pracovníčkami.
V rámci aktivity P3-SO-3 Skvalitniť služby v hygienickom centre obec v roku 2017 celoročne
poskytovala služby v hygienickom centre sociálne slabším občanom
Prioritná oblasť: Kultúra, šport, voľný čas, mládež, vzdelávanie
Opatrenie P1-KSV: Rekonštrukcie obecných objektov a ich aktívne využívanie na šport, kultúru
a vzdelávanie
V rámci aktivity P1-KSV-1 Zrekonštruovať budovu športového areálu sa vybudovala pre potreby
športových klubov, pôsobiacich v obci v budove športového areálu nová klubovňa z z vlastných
zdrojov v celkovej výške 10.000 Eur.
V rámci aktivity P1-KSV-2 Zrekonštruovať kultúrny dom a prestavať ho na multifunkčný objekt
obec v roku 2017 podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zateplenie
kultúrneho domu vo výške 219 276,64,00 Eur.
V rámci aktivity P1-KSV-3 Zrekonštruovať budovu MŠ a zrealizovať prístavbu na rozšírenie
kapacity MŠ obec v roku 2017 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
a prístavbu MŠ na ul. Budovateľská v súlade s vyhlásenou výzvou Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na rozšírenie kapacít MŠ. V mesiaci september 2017 bol obci schválený
nenávratný finančný príspevok vo výške 358 230,00 Eur. Po ukončení verejného obstarávania začne
v jarných mesiacoch roku 2018 obec s realizáciou projektu, kde celkové predpokladané náklady sú

cca 700.000,00 Eur.
V rámci aktivity P1-KSV-4 sme v mesiaci marec 2013 podali žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na vybudovanie nových učební v ZŠ s MŠ T. Vansovej vo výške 140.000 Eur
a v mesiaci máj sme obdržali od riadiaceho orgánu pozitívnu hodnotiacu správu.
Opatrenie P2-KSV: Zveľaďovanie verejných priestranstiev a ich využitie na oddych obyvateľov
V rámci aktivity P2-KSV-2 zriadiť bezpečné verejné detské ihrisko obec v roku 2017 dokúpila
ďalšie hracie prvky na rozšírenie bezpečného certifikovaného detského ihriska pre deti od 2 do 10
rokov. Zakúpila tri hracie prvky z vlastných zdrojov sumu 4.900 Eur.
Opatrenie P3-KSV: Zvýšiť záujem občanov o dianie a bezpečný život v obci
V rámci aktivity P3-KSV-3 Rozšíriť kamerový systém v obci sme v roku 2017 rozšírili kamerový
systém v športovom areáli a v strede obce (autobusové zastávky) v celkovej výške 2.612 Eur
z rozpočtu obce.
V rámci aktivity P3-KSV-6 Vytvoriť lepšie podmienky pre činnosť DHZ (rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice, kvalitnejšie vybavenie) sme v roku 2017 opäť požiadali o dotáciu MV SR vo výške 3000
Eur a využili sme ju na zakúpenie vybavenia pre členov DHZO. Zároveň sme podali žiadosť
o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30.000,00 Eur.
Prioritná oblasť: Technická infraštruktúra, životné prostredie, miestne komunikácie
a chodníky
Opatrenie P1-ZP: Zlepšiť kvalitu životného prostredia
V rámci aktivity P1-ZP-6 Pravidelne kosiť a čistiť verejné priestranstvá sa obec celoročne stará
o obecnú zeleň, čistenie verejných priestranstiev, vysýpanie smetných košov, údržbu cintorína,
parkov. V roku 2016 vynaložila zo svojho rozpočtu sumu 9.100 Eur.
Opatrenie P3-ZP: Bezpečnosť cestnej premávky
V rámci aktivity P3-ZP-2 Zabezpečiť systematickú údržbu a opravy miestnych komunikácií,
chodníkov, parkovacích miest, autobusových zástaviek obec v roku 2017 zrekonštruovala miestny
chodník na ul. SNP v celkovej dĺžke 1600 m a investovala z vlastných zdrojov 149,785,48 Eur
V rámci aktivity P3-ZP-5 Podporovať realizáciu rýchlostnej komunikácie R2 vykonala opatrenia
na podporu dobudovania rýchlostnej komunikácie R2, spolupracovala s investorom stavby aj
so zhotoviteľom pri riešení vzniknutých problémov, vydávaní príslušných povolení a stanovísk
(rozkopávkové povolenia cez MK a pod.) i pri realizácii prác na komunikáciách v obci dotknutých
výstavbou R2. V mesiaci júl 2017 bola R2 daná do užívania.
Prioritná oblasť: Ekonomický rozvoj obce a moderná samospráva
Opatrenie P2-ER: Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
V rámci aktivity P2-ER-3 Organizovať kultúrne podujatia v obci pre širokú verejnosť obec v roku
2017 organizovala ako podujatia pre širokú verejnosť:
Detský karneval, Cyklojazda o slatinský zlatý dukát, Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha, Deň
detí, Slatinský jarmok, Mikulášsky večierok. V spolupráci s miestnymi organizáciami a klubmi
pomáhala pri organizovaní ďalších podujatí v obci.

Opatrenie P3-ER: Vytvoriť podmienky na ekonomický rozvoj obce
V rámci aktivity P3-ER-3 Zvýšiť počet elektronických služieb a úroveň digitalizácie obce,
vybudovať optickú sieť vytvorila podmienky pre digitalizáciu obce podzemným vedením pre Slovak
Telekom, a.s. ktorá v budúcom roku chce pristúpiť na základe vydaného územného rozhodnutia
realizácii prác.

Vo Zvolenskej Slatine dňa 15.01.2018
Ing. Mária Klimentová
starostka obce

