OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Zvolenská Slatina za rok 2018
Poslaním dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je
zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce vzhľadom na potreby obce a jej obyvateľov. Plán je
otvorený dokument, ktorý sa podľa potreby písomne dopĺňa, aktualizuje a vyhodnocuje sa jeho
plnenie.
Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého
trvania PHSR až do skončenia jeho platnosti a to na úrovni projektov. Na úrovni programov sa
pripravuje súhrnná monitorovacia správa za príslušný rok. Vstupnými údajmi pre
monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov výstupu, výsledku
a dopadu jednotlivých projektov. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za
príslušný rok.
Obec v roku 2018 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 2018 15 posudkov a rozhodnutí na odkázanosť na
poskytovanie sociálnej služby. Následne poskytovala súčinnosť pri zabezpečení požadovanej
sociálnej služby (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, denný stacionár).
P1-SO-2 – podľa akčného plánu mala obec zámer zriadiť v roku 2018 denný stacionár.
K realizácii tohto zámeru zatiaľ obec nepristúpila, nakoľko nemá zo strany občanov požiadavku
na zriadenie tejto služby.
V rámci aktivity P1-SO-3 Obnovovať a rekonštruovať obecné nájomné byty, obec v roku
2018 investovala do bežných opráv nájomných bytov a rodinných domov 18.086 Eur.
Opatrenie P3-SO: Zníženie sociálneho vylúčenia a ohrozenia sociálne vylúčených skupín
občanov
P3-SO-1 Realizovať projekty zamerané na cieľové skupiny – MRK, seniori, nezamestnaní
V rámci tejto aktivity obec v roku 2018 podala žiadosť o vybudovanie komunitného centra
zrekonštruovaním objektu vo vlastníctve obce na ul. Družstevná. V mesiaci november bolo
obci doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 304.432
Eur. K realizácii projektu obec pristúpi po podpise zmluvy s riadiacim orgánom, predpoklad
rok 2019.
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. Po
ukončení projektu bude obec opätovne žiadať o realizáciu projektu v obci za podobných
podmienok, ako doteraz, teda s jednou terénnou pracovníčkou a s dvomi terénnymi sociálnymi

pracovníčkami.
V rámci aktivity P3-SO-3 Skvalitniť služby v hygienickom centre obec v roku 2018 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 súlade s týmto opatrením obec skvalitnila vzdelávanie v ZŠ s MŠ T.Vansovej, ktorej je
zriaďovateľom, vybavením novej počítačovej učebne v sume 7.347 Eur a vybavila kuchyňu
novou myčkou v hodnote 4.794 Eur.
Taktiež zrekonštruovala objekt strelnice, kde zakúpila dve kontajnerové zostavy v sume 10.878
Eur a nahradila nimi staré unimobunky, ktoré slúžia pre aktivity streleckého klubu.
V rámci aktivity P1-KSV-1 Zrekonštruovať budovu športového areálu sa inštalovali nové
striedačky, vybudovala sa prestrešená terasa pred klubovňou, zakúpili sa prenosné bránky
a svetelné tabule, z vlastných zdrojov obec preinvestovala cca 7.539 Eur.
V rámci aktivity P1-KSV-3 Zrekonštruovať budovu MŠ a zrealizovať prístavbu na rozšírenie
kapacity MŠ obec v roku 2018 zrealizovala rekonštrukciu a prístavbu, čím dosiahla rozšírenie
kapacity MŠ i možnosť prípravy stravy v budove MŠ na ul. Budovateľská v novovybavenej
kuchyni. Využila nenávratný finančný príspevok vo výške 358 230 Eur a vlastné zdroje vo
výške cca 420.000 Eur.
Opatrenie P2-KSV: Zveľaďovanie verejných priestranstiev a ich využitie na oddych
obyvateľov
V rámci tohto opatrenia obec zrekonštruovala spevnené plochy pred obecným úradom
a zrealizovala novú výsadbu zelene spolu za 7.923 Eur.
V rámci aktivity P2-KSV-3 Upraviť park na ulici Školská podala žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na výsadbu drevín v parku na ul. Školská vo výške 16.000
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 2018 rozšírili
kamerový systém v športovom areáli, na železničnej stanici, a v strede obce (budova obecného
úradu, kultúrneho domu, park Jána Bahýľa, miestny cintorín, RD vo vlastníctve obce na u. T.
Vansovej) v celkovej výške 5.800 Eur z rozpočtu obce.
V rámci aktivityP3-KSV-4 Skvalitniť hliadkovú činnosť v obci obec v roku 2018 pristúpila
k uzavretiu zmluvy so súkromnou SBS na zabezpečenie monitorovania a chránenia verejných
priestranstiev a objektov vo vlastníctve obce.
V rámci aktivity P3-KSV-6 Vytvoriť lepšie podmienky pre činnosť DHZO (rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice, kvalitnejšie vybavenie) sme v roku 2018 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 Eur,
ktorá bola obci schválená. V roku 2019 obec pristúpi k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice

a okolia.
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 2018 vynaložila zo svojho rozpočtu sumu 2.631 Eur. Zároveň
zakúpila komunálnu techniku – malotraktor Kubota a mulčovač v celkovej sume 39.302 Eur.
V rámci aktivity P2-ZP-2 Dobudovať kanalizáciu a rozšíriť kapacitu čističky odpadových vôd
obec v roku 2018 pripravovala podmienky na začatie prác kanalizácie v obci, väčšia časť
kanalizačnej siete bola v roku 2018 investorom stavby Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. zrealizovaná vrátane prác na rozšírení kapacity ČOV. Predpokladaný koniec
realizácie prác je december 2020.
V rámci aktivity P2-ZP-6 Podporovať protipovodňové opatrenia obec v roku 2018
poskytovala súčinnosť Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. na prípravných prácach
stavby Protipovodňové opatrenia na toku Slatina, tak aby mohlo byť vydané územné
rozhodnutie.
Opatrenie P3-ZP: Bezpečnosť cestnej premávky
V rámci aktivity P3-ZP-2 Zabezpečiť systematickú údržbu a opravy miestnych komunikácií,
chodníkov, parkovacích miest, autobusových zastáviek obec v roku 2018 rozšírila dopravné
značenie v obci, nainštalovala na ceste III. a II. triedy merače rýchlosti, pripravila podmienky
na budovanie chodníka na ceste III. triedy, k realizácii pristúpi po ukončení prác kanalizácie
v roku 2019.
Obec v roku 2018 urobila komplexnú rekonštrukciu prístupovej komunikácie k domu smútku
a spevnenú plochu pred miestnym cintorínom. Celková investícia vrátane novej elektrickej
prípojky k domu smútku, rekonštrukciu osvetlenia cintorína predstavuje sumu 117.791 Eur.
P3-ZP-4 V spolupráci s BBSK rekonštruovať cesty II. a III. triedy v obci
Obec v roku 2018 rokovala so správcami ciest II. a III. triedy, aby po dobudovaní kanalizácie
v týchto úsekoch boli tieto cesty zrekonštruované. V roku 2019 dôjde ku komplexnej
rekonštrukcii týchto ciest.
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 2018 organizovala ako podujatia pre širokú verejnosť:
Detský karneval, Cyklojazda o slatinský zlatý dukát, 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 roku 2018 na základe vydaného územného rozhodnutia pristúpila
k realizácii a v roku 2019 bude stavba odovzdaná do užívania.
Vo Zvolenskej Slatine dňa 01.04.2019
Ing. Mária Klimentová
starostka obce

