Aktualizácia Akčného plánu PHSR obce Valaská na roky 2020 - 2025
Vyhodnotenie PHSR za rok 2019 bolo realizované v Januári 2020. Na základe hodnotiacej správy bol vypracovaný návrh aktualizácie, ktorý sa opiera o stav plnení
opatrení a tiež o aktuálny plán investícií obce.
Červenou sú zvýraznené návrhy na zmenu a doplnenie Akčného plánu.

Opatrenie, aktivita

Termín (rok)

Realizácia

Dopad na rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Akčný plán pre Hospodársku oblasť a vedecko–technický rozvoj
Podprogram 1.1 Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a obchodu - Opatrenie 1.1.1 Podpora
výrobných odvetví a obchodných služieb.
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Podpora lesníctva
Podpora podnikov poľnohospodárskej výroby
Podpora malej výroby – ekologicky nezávadnej
Podpora zriaďovania maloobchodných predajní

2016-2019

Súkromný sektor

žiadny

podnikateľské
subjekty, Lesy SR,
š.p., urbárske
spoločenstvá

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2019
Stav/Výsledok: Opatrenie nie je plánované v ďalšom období.

Podprogram 1.2 Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe - Opatrenie 1.2.1 Podpora výstavby zariadení
na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Inštalácia slnečných kolektorov na budovu obecného úradu
Inštalácia slnečných kolektorov na budovu domu kultúry
Inštalácia slnečných kolektorov na budovu materskej a základnej
školy

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025.

Podprogram 2.1 Komunikácie - Opatrenie 2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci.

Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií – Tr.
dukelských hrdinov
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií – Partizánska
cesta
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií – Cesta
osloboditeľov
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií – Tatranská
ulica
Dostavba miestnej komunikácie – Hronská ulica
Passport dopravného značenia

2016-2021

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2023 z dôvodu plánovaných prác. Pre Ulicu Hronská bola vypracovaná technická
projektová dokumentácia, ktorá komplexne rieši teleso komunikácie, chodník aj s návrhom nového trasovania a odstavné plochy.

Podprogram 2.1 Komunikácie - Opatrenie 2.1.2 Výstavba a rekonštrukcia cesty I. až III. triedy v obci.
Aktivity:
Rekonštrukcia cesty I. triedy č . 66
Rekonštrukcia cesty I. triedy č . 72
Rekonštrukcia cesty III/06653 Valaská – Čierny Balog

2016-2023

Verejný sektor

žiadny
SSC
SSC
VÚC BBSK
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Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Obec nepatrí pri tomto opatrení medzi oprávnených žiadateľov.

Podprogram 2.1 Komunikácie - Opatrenie 2.1.3 Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu.
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Výstavba cyklotrasy smerom na obec Hronec – Čierny Balog
Výstavba cyklotrasy Valaská – Bystrá – Mýto pod Ďumbierom
Výstavba cyklotrasy Valaská – Brezno

2018-2021

Verejný sektor

Obec Valaská
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Cyklotrasy Valaská – Brezno sa bude realizovať mestom Breznom v rámci Integrovaného operačného programu. Mesto Brezno
začalo s realizáciou projektu Cyklotrasa Brezno – Valaská. „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“. Hlavným
cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy, predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojenie dopravy a posilnenie
regionálnej mobility. Dĺžka cyklotrasy na území obce Valaská bude cca 3km vedená Cestou Osloboditeľov. V rámci druhej etapy bude realizovaná
trasa do Bystrej. Cyklotrasa smerom na Hronec – Čierny Balog je plánovaná v najbližších rokoch.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2018 – 2025.

Podprogram 2.1 Komunikácie - Opatrenie 2.1.4 Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.

Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Výstavba parkovísk v časti Valaská – sídlisko
Dostavba parkovacích miest v časti Piesok

2016-2023

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
Vysoký
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Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: V roku 2020 je naplánované vypracovanie generelu dopravy, v rámci ktorého sa bude spracovávať aj parkovacia koncepcia, a na
základe toho bude vypracovaná projektová dokumentácia pre odstavné plochy.

Podprogram 2.1 Komunikácie - Opatrenie 2.1.5 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách.
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Výstavba jednostranného chodníka pozdĺž cesty I/72
Výstavba jednostranného chodníka pozdĺž Partizánskej ulice po
obec Hronec
Výstavba jednostranného chodníka na Ceste osloboditeľov
Výstavba jednostranného chodníka na Tatranskej ulici
Výstavba jednostranného chodníka na Hronskej ulici

2016-2021

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Pre Ulicu Hronská bola vypracovaná technická projektová dokumentácia, ktorá komplexne rieši teleso komunikácie, chodník aj
s návrhom nového trasovania a odstavné plochy.

Podprogram 2.2 Doprava - Opatrenie 2.2.1 Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky,
sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň, ...).
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Zrekonštruovať autobusovú zastávku na ceste I/66 a I/72 so
samostatnými pruhmi a nástupnými plochami

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Stredný
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Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Aktivity v rámci tohto opatrenia sú naplánované na rok 2020.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 - 2022

Program 3. Technická infraštruktúra - Opatrenie 3.1 Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV.
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Výstavba plôch IBV

2016-2022

Súkromný sektor

žiadny

Vlastníci

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Obec nepatrí pri tomto opatrení medzi oprávnených žiadateľov.

Program 3. Technická infraštruktúra - Opatrenie 3.2 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového
spisu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – LED osvetlenie

2016-2025

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V rámci hlavných komunikácií v obci a námestia prebehla už v minulosti rekonštrukcia verejného osvetlenia – LED osvetlenia.
Ostatné rekonštrukcie sú naplánované v budúcich rokoch.
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Program 3. Technická infraštruktúra - Opatrenie 3.3 Revitalizácia pietnych miest v obci.
Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Revitalizácia areálu cintorína
Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu smútku – zníženie
energetickej náročnosti

2017-2020

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
Vysoký

Realizácia: ČIASTOČNE

Termín plnenia/obdobie realizácie: 2017-2019
Stav/Výsledok: V roku 2019 boli upravené a orezané stromy v rámci cintorína, bol vyčistený a upravený pomník padlým hrdinom a obec získala
dotáciu na rekonštrukciu domu smútku 12 500 Eur. V roku 2020 je naplánované vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu
domu smútku pre zníženie energetickej náročnosti.

Program 3. Technická infraštruktúra - Opatrenie 3.4 Rekonštrukcia a dostavba verejného vodovodu
Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Rekonštrukcia vodovodnej siete

2020-2023

Verejný sektor

Vysoký

SVS a.s.,
Obec Valaská

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Opatrenie je naplánované od roku 2020

Program 3. Technická infraštruktúra - Opatrenie 3.5 Rekonštrukcia a dostavba elektrickej a plynovej rozvodnej siete
Aktivity:
Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete
Výstavba zahusťovacích trafostaníc
Prestavba stožiarových trafostaníc
Výstavba kompaktných trafostaníc
Výstavba rozvodnej siete plynu v nových lokalitách

2018-2021

Verejný
sektor/Súkromný
sektor

žiadny
SSE, a.s.
SSE, a.s.
SSE, a.s.
SSE, a.s.
SPP, a.s.

6

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Obec nepatrí pri tomto opatrení medzi oprávnených žiadateľov.

Podprogram 9.1 Propagácia obce - Opatrenie 9.1.1 Aktualizácia www stránky obce
Aktivity:
Finančné zabezpečenie
Obsahová analýza www stránky
Priebežná aktualizácia www stránky

2016-2025

Verejný sektor

nízky

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: WWW stránka bola počas celého roka z hľadiska obsahového priebežne aktualizovaná. Ku koncu roka sa začali prípravy pre zmenu
správcu webového sídla zo spoločnosti Webygroup na spoločnosť ersor s.r.o.

Podprogram 9.1 Propagácia obce - Opatrenie 9.1.2 Podpora budovania informačných tabúľ v obci
Aktivity:
Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách obce
Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty
obce

2016-2017

Verejný sektor

nízky

Obec
Valaská/podnikateľsk
é subjekty

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2017
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025, z dôvodu, že obec má v pláne v roku 2020 osadiť tri nové informačné tabule
a plnenie opatrenia bude aj v ďalších rokoch.

Podprogram 9.2 Rekreačno-relaxačné zázemie obce - Opatrenie 9.2.1 Podpora vytvárania nových atraktivít v obci
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Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Podpora výstavby zariadení cestovného ruchu
Výstavba náučných chodníkov

2017-2020

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2017 – 2023, z dôvodu, že toto opatrenie bude realizované v budúcnosti.

Podprogram 9.3 Cestovný ruch - Opatrenie 9.3.1 Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike
a cestovnom ruchu a o propagovaní ich služieb obcami
Aktivity:
Zabezpečenie personálnych kapacít

2016-2025

Verejný sektor

Stredný

Obec Valaská

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Plnenie opatrenia v ďalšom období.

Podprogram 9.3 Cestovný ruch - Opatrenie 9.3.2 Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri
získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ
Aktivity:
Zabezpečenie personálnych kapacít

2016-2025

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Plnenie opatrenia v ďalšom období.
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Podprogram 10.1 Administratíva- Opatrenie 10.1.1 Komplexná rekonštrukcia obecných budov
Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Komplexná rekonštrukcia budovy obecného úradu – znížene
energetickej náročnosti budovy
Komplexná rekonštrukcia obecného úradu – interiéry
Návrh: Rekonštrukcia a revízia nebytových priestorov

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký
Vysoký
Stredný

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V rámci aktivity komplexná rekonštrukcia obecného úradu – interiéry, bola v roku 2019 komplexne zrekonštruovaná jedna kancelária
OcÚ, vrátane sieti a vybavenia.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025, z dôvodu, že v súčasnosti sa vypracúva PD na oddelenie vstupu OcÚ od bytových
priestorov.

Podprogram 10.2 Bezpečnosť - Opatrenie 10.2.1 Bezpečnosť
Aktivity:
Osadenie kamerového systému na vstupe do obce, v centrálnej
časti Sídlisko, ŽS, cintorín, Valaská
Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice – zníženie
energetickej náročnosti
Obstaranie a modernizácia vybavenia hasičskej zbrojnice
Vybudovať bezdrôtový systém miestneho rozhlasu
kompatibilným systémom s jeho osadením na stĺpoch osvetlenia

2016-2017

Verejný, súkromný
sektor

Obec Valaská
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2017
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025, z dôvodu, že v roku 2020 je plánovaná rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice,
pre zníženie energetickej náročnosti a obec sa bude v ďalších rokoch uchádzať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na ďalšiu etapu modernizácie zbrojnice.
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Podprogram 11.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry - Opatrenie 11.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných
systémov samosprávy.
Aktivity:
Technické zabezpečenie IS
Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva –
podnikateľské subjekty
Podpora zlepšenia prenosu dátových a hlasových mobilných
služieb

2016-2019

Verejný, súkromný
sektor

Stredný
Vysoký

Obec
Valaská/podnikateľsk
é subjekty

žiadny

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2019
Stav/Výsledok: Ku koncu roka 2019 začali prípravy pre zmenu správcu webového sídla zo spoločnosti Webygroup na spoločnosť ersor s.r.o. v rámci
rozvoja infraštruktúry informačných systémov samosprávy.

Podprogram 11.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry - Opatrenie 11.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických
služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
Aktivity:
Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci
Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni

2017-2020

Verejný sektor

Obec Valaská
Vysoký
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2017 – 2025.

Podprogram 11.2 Počítačová gramotnosť - Opatrenie 11.2.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov
samosprávy.
Aktivity:
Realizácia kurzov na získanie ECDL spôsobilosti pre
pracovníkov miestnej samosprávy

2016-2019

Verejný sektor

žiadny

Obec Valaská
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Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Pracovníci OcÚ boli pribežne preškolení pre prácu v programe Korwin a DCOM a v mzdovom systéme Vema.

Podprogram 11.2 Počítačová gramotnosť - Opatrenie 11.2.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce
Aktivity:
Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia
u obyvateľov obce
Realizácia kurzov na obsluhu a používanie obecného
informačného a komunikačného systému

2016-2019

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská/ n.o.

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Opatrenie sa nepodarilo naplniť.

Podprogram 11.2 Počítačová gramotnosť - Opatrenie 11.2.3 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie
zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.
Aktivity:
Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete

2016-2019

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská/ n.o.

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Opatrenie sa nepodarilo naplniť.

Akčný plán pre Sociálnu oblasť
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Podprogram 6.1 Sociálne služby - Opatrenie 6.1.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku
Aktivity:
Výstavba denného stacionára
Poskytovanie služieb stravovania pre obyvateľov v
dôchodkovom veku
Zabezpečenie služby donášky nákupov starším obyvateľom obce
Zriadenie priestorov pre klub seniorov

2018-2021

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2018-2019
Stav/Výsledok: Na úplnom naplnení opatrenia sa bude pracovať v ďalšom období.

Podprogram 6.1 Sociálne služby - Opatrenie 6.1.2 Mladé rodiny s deťmi
Aktivity:
Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia
Podpora mladých rodín s deťmi
Výstavba nájomnej bytovej výstavby 8 x 6 b.j.

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Nebolo zriadené žiadne alternatívne zariadenie. V obci nebola uskutočnená žiadna bytová výstavba z dôvodu časového
a finančného hľadiska.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025.

Podprogram 6.1 Sociálne služby - Opatrenie 6.1.3 Marginalizované skupiny
Aktivity:
Obstaranie vozidla pre potreby sociálneho taxíka
Zriadenie núdzového bývania

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
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Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Sociálny taxík v obci Valaská prevádzkuje od mája 2018 PharmDr. Tomáš Srnka za finančnej podpory obce Valaská. Služba je
poskytovaná v pracovných dňoch od 8:00 hod do 12:00 hod. Služba taxíka sa poskytuje na území obce Valaská a jeho obecných častí. Poskytuje sa
aj mimo obce Valaská, a to v rámci okresu Brezno ale aj mimo okresu Brezno za účelom prepravy žiadateľa do zdravotníckych zariadení so sídlom
v Banskej Bystrici , do zariadení sociálnych služieb a do kúpeľov Brusno, Sliač a Kováčová. Núdzové bývanie v obci Valaská bolo uzatvorené
v roku 2018 z prevádzkových dôvodov.

Podprogram 6.2 Zdravotnícke služby - Opatrenie 6.2.1 Podpora poradenskej činnosti
Aktivity:
Zabezpečenie personálnych kapacít
Zabezpečenie priestorov

2016-2025

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Nízky

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Na úplnom naplnení opatrenia sa bude pracovať v ďalšom období.

Podprogram 6.2 Zdravotnícke služby - Opatrenie 6.2.2 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých
občanov
Aktivity:
Rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska
Zriadenie gynekologickej ambulancie

2016-2025

Verejný sektor

Obec Valaská

Vysoký
Nízky

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Na úplnom naplnení opatrenia sa bude pracovať v ďalšom období.
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Podprogram 7.1 Vzdelávanie - Opatrenie 7.1.1 Modernizácia zariadení predškolskej výchovy
Aktivity:
Rekonštrukcia budovy materskej školy – zníženie energetickej
náročnosti
Rekonštrukcia balkóna MŠ
Rekonštrukcia priestorov na odkladanie hračiek v školskej
záhrade
Rekonštrukcia dopravného ihriska a skladových priestorov
Dostavba hracích prvkov v areáli MŠ
Obstaranie vybavenia školy

2016-2019

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V roku 2019 boli v rámci rekonštrukcie MŠ vymenené podlahy v troch triedach. Zariadenie bolo doplnené o hračky a didaktickú
techniku a taktiež sa dokúpili umývačky riadu. Aktivita Rekonštrukcia priestorov na odkladanie hračiek v školskej záhrade bola splnená v roku 2017,
kedy bol vybudovaný záhradný domček. Aktivity Rekonštrukcia dopravného ihriska a skladových priestorov a Dostavba hracích prvkov v areáli MŠ
boli splnené už v predošlých rokoch.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025 z dôvodu, že na toto obdobie sú naplánované aktivity, ktoré neboli ešte v rámci
opatrenia splnené.

Podprogram 7.1 Vzdelávanie - Opatrenie 7.1.2 Modernizácia zariadení povinnej školskej výchovy

14

Aktivity:
Modernizácia vykurovania budovy – modernizácia zdrojov tepla
a rozvodov
Modernizácia vybavenia ZŠ
Rekonštrukcia telocvične a zníženie energetickej náročnosti
Izolácia podlahy školskej telocvične
Rekonštrukcia strechy školskej telocvične
Rekonštrukcia vodovodnej siete – hlavný prívod vody v
budovách II. stupňa a ŠJ
Rekonštrukcia rozvodov vody v školských triedach
Výstavba priestorov pre uskladnenie záhradnej techniky
Výmena dverí a nábytku na I. stupni, učebňa IFV, kabinet TSV a
šatniach v telocvični
Rekonštrukcia a dostavba oplotenia areálu ZŠ
Realizácia revízie elektroinštalácie

2016-2019

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V rámci aktivity Modernizácia vykurovania budovy bola v roku 2019 vymenená regulačná skriňa. Do vybavenia ZŠ boli zakúpené
dve eBeam perá a dva počítače, zakúpené boli aj lavice a skrine. Aktivita Rekonštrukcia strechy školskej telocvične je naplánovaná na rok 2020.
Aktivity Rekonštrukcia vodovodnej siete – hlavný prívod vody v budovách II. stupňa a školskej jedálne a Rekonštrukcia rozvodov vody v školských
triedach boli splnené už v minulých rokoch. Okrem týchto aktivít boli kompletne zrekonštruované šatne a sociálne zariadenia v školskej kuchyni.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025 z dôvodu, že na toto obdobie sú naplánované aktivity, ktoré neboli ešte v rámci
opatrenia splnené.

Podprogram 7.1 Vzdelávanie - Opatrenie 7.1.3 Vybudovanie zariadení mimoškolskej činnosti
Aktivity:
Vypracovanie technickej
projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia interiérov
Detičkárne
Materiálne vybavenie

Predpokladaný rozpočet:
podľa potreby

2020-2025

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

40
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Podprogram 7.2 Šport - Opatrenie 7.2.1 Výstavba športovej infraštruktúry
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Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Dostavba futbalového areálu
Výstavba detských ihrísk

2020-2023

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Začiatok plnenia opatrenia je v roku 2020, kedy obec plánuje výstavbu detských ihrísk a workoutového ihriska.

Podprogram 7.2 Šport - Opatrenie 7.2.2 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky
Aktivity:
Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia

2016-2025

Verejný, tretí sektor

Stredný

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2019
Stav/Výsledok: V rámci aktivity Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia obec v roku 2019 poskytla dotáciu Futbalovému klubu
16 000eur a pre malých futbalistov poskytuje obec priestory, ktoré užívajú neodplatne. Volejbalistom a stolnotenisovému oddielu sa poskytla dotácia
200 eur na turnaj a majú možnosť využívať telocvičňu ZŠ Jaroslava Simana. Obec poskytla pre Klub Biatlon- Osrblie členské 2600eur (200eur na
dieťa). Pánovi Andrišekovi AFZ team obec dala vyrobiť nálepky na jeho pretekárske autá aby prezentoval obec, keď je na pretekoch. Obec mu
poskytuje za poplatok aj garáž na Technických službách. Bobulácom športovému hasičskému zboru boli na súťaž zapožičané od obce lavicové sety,
altánky a pódium a taktiež im boli poskytnuté finančné prostriedky na súťaž. 200 eur dotácia bola poskytnutá aj florbalovému krúžku, pod vedením
pána Mageru v ZŠ. Odmena 200 eur bola odovzdaná aj našim rómskym spoluobčanom, ktorí každý rok robia súťaž vo futbale na multifunkčnom
ihrisku pri kine. Jednotlivé občianske združenia organizujú z dotácií, ktoré získajú od obce akcie (napr. Krnohy, splav Hrona, Deň detí, súťaž
o najlepšiu haruľu, živý Betlehem). Obec poskytuje pre verejnosť aj dve multifunkčné ihriská a v roku 2019 sa dostavilo doskočisko pri ihriskách.

Podprogram 11.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry - Opatrenie 11.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických
služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
Aktivity:
Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci
Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni

2017-2020

Verejný sektor

Obec Valaská
Vysoký
Vysoký
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Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2017 – 2025.

Podprogram 8.1 Kultúrna infraštruktúra - Opatrenie 8.1.1 Výstavba multifunkčného kultúrneho zariadenia
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Rekonštrukcia domu kultúry a zníženie energetickej náročnosti
Rekonštrukcia interiérov – kuchyňa, sála, príslušenstvo
Rekonštrukcia a modernizácia zdrojov tepla a vykurovania

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V roku 2019 bola zrealizovaná rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome. V predchádzajúcich rokoch boli zrekonštruované sociálne
zariadenia a kuchynka.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2025 z dôvodu naplánovaných rekonštrukčných prác na dome kultúry.

Podprogram 8.1 Kultúrna infraštruktúra - Opatrenie 8.1.2 Rekonštrukcia a údržba kultúrnych pamiatok
Aktivity:
Údržba kultúrnych a historických pamiatok

2017-2020

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

17

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: V roku 2019 obec Valaská podala projekt na rekonštrukciu – obnovu vojenského hrobu č. 5090860002 v materskej časti obce.
Pomník bol venovaný obetiam 1 a 2 svetovej vojny. Projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR na rok 2020 na výkon prác na vojnových
hroboch.

Podprogram 8.1 Kultúrna infraštruktúra - Opatrenie 8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí
Aktivity:
Podpora kultúrnych podujatí

2016-2019

Verejný sektor

Stredný

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2019
Stav/Výsledok: Obec Valaská počas celého roka organizuje mnoho kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Cieľom je osloviť a uspokojiť
nároky na kultúrne a spoločenské vyžitie čo najširšiu skupinu ľudí.
Obec organizuje kultúrne podujatia s dlhoročnou tradíciou, ktorá je jedinečná aj v celoslovenskom meradle napr. Fašiangy, alebo Festival dychových
hudieb, ktorý je druhý najstarší na Slovensku, ale aj nové kultúrne aktivity. Zároveň mapuje, či je o ne záujem.
Nezabúdame ani na Oslobodenie obce a SNP - pietny akt kladenia kytíc k pomníkom padlých hrdinov. Spomienkové oslavy sa organizujú
v spolupráci s SZPB a neposlednom rade aj so žiakmi ZŠ Jaroslava Simana.

Návrh: Podprogram 8.1 Kultúrna infraštruktúra - Opatrenie 8.1.4 Vybudovanie kultúrneho strediska
Cieľ 8.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj
cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Aktivity:
Vypracovanie technickej
projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia budovy
Personálne a finančné
zabezpečenie

Predpokladaný rozpočet:
podľa potreby

2020-2025

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

80
podľa potreby
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Podprogram 8.2 Organizačné zabezpečenie - Opatrenie 8.2.1 Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento
priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos
Aktivity:
Personálne a finančné zabezpečenie
Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí

2016-2025

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2020
- 83. ročník Fašiangov, bursa – pochod masiek obcou, vystúpenie folklórnej skupiny na námestí, posedenie pri muzike, pochovanie basy- Marec
mesiac knihy – čítanie rozprávok deťom v obecnej knižnici- prehliadka obecnej knižnice, beseda spojená s programom
- Stavanie mája na námestí , spojená s kultúrnym programom- Deň matiek – program venovaný mamám- Splav Hrona na netradičných plavidlách
- deň detí – súťaže, rozprávkový les...- 49. ročník festivalu dychových hudieb- Jánske ohne- 550. výročie prvej písomnej zmienky o obci – Slávnostné
zastupiteľstvo, oslavy spojené s kultúrnym programom, odhaľovanie sochy na námestí, Svätá omša, športové podujatia- Zapaľovanie adventných
sviec na adventnom venci- Mikuláš- Živý betlehem- Vianočný koncert
V roku 2020 sa vynechá Kultúrna jeseň z dôvodu Osláv 550. výročia obce.

Podprogram 8.3 Propagácia v oblasti kultúry - Opatrenie 8.3.1 Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce
v multimediálnej forme
Aktivity:
Personálne a finančné zabezpečenie
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme

2016-2017

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Obec zabezpečuje propagáciu kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom plagátov, ktoré obec zverejňuje na webovom
sídle obce, tiež na portály Kam na Horehroní a TIKu, vo výkladných skriniach obchodov, kultúrnej nástenke, kultúrnom dome a podobne. Tiež
vyhlasovaním v obecnom rozhlase, prostredníctvom regionálnych, ale aj obecných novín a osobnými pozvaniami.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2021.
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Podprogram 8.3 Propagácia v oblasti kultúry - Opatrenie 8.3.2 Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky
obce
Aktivity:
Finančné zabezpečenie
Obsahová analýza www stránky
Priebežná aktualizácia www stránky

2016-2025

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Propagácia kultúrnych podujatí sa zabezpečuje aj prostredníctvom webovej stránky obce. Po realizácii sa na web zverejňuje aj
fotodokumentácia.

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť
Program 4 Odpadové hospodárstvo - Opatrenie 4.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie
podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílií, kovového odpadu, viacvrstvových obalov
nebezpečných odpadov
Aktivity:
Zvýšiť environmentálne povedomie ľudí
Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne
Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov

2016-2025

Verejný a súkromný
sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V priebehu roka obec zabezpečuje zber textilu, na zbernom dvore je možné odovzdať kovový odpad a viacvrstvové obaly. Zber
textilu zabezpečujeme prostredníctvom firmy Ľupčianka, s.r.o. a kovový odpad prostredníctvom firmy Metal servis recycling, s.r.o.

Program 4 Odpadové hospodárstvo - Opatrenie 4.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci
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Aktivity:
Ekonomicky motivovať obyvateľstvo
Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného
zberu
Zabezpečenie nádob pre separovaný zber
Obstaranie kompostérov pre domáce kompostovanie

2016-2025

Verejný, súkromný
sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2019
Stav/Výsledok: V obci je zabezpečený separovaný zber skla, plastu a papiera. Separovaný zber odpadu zabezpečuje združenie obcí Ekológ a firma
Ľupčianka, s.r.o.

Program 4 Odpadové hospodárstvo - Opatrenie 4.3 Rekultivácia čiernych skládok
Aktivity:
Lokalizácia čiernych skládok
Likvidácia skládok

2016-2019

Verejný, súkromný
sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký

Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: V r. 2019 boli sanované 2 čierne skládky (za Húščavou a Pod kravínmi). Celkovo sa vyzbieralo cca 550 t odpadu. Celý projekt bol
realizovaný na základe úspešného prihlásenia sa do výzvy, ktorú vyhlásilo MV SR. Projekt bol financovaný prostredníctvom eurofondov (95%),
spoluúčasť obce bola 5%.

Program 4 Odpadové hospodárstvo - Opatrenie 4.4 Výstavba obecného zberného dvora a kompostoviska
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Výstavba obecného kompostoviska (do 5 ton)
Obstaranie mechanizácie pre obecné kompostovisko
Výstavba zberného dvora pre separovaný zber (bez zberu kovov)
Obstaranie mechanizácie pre zberný dvor

2016-2019

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská
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Realizácia: ÁNO
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Obecný zberný dvor je v prevádzke, obecné kompostovisko je dočasne uzavreté.

Program 4 Odpadové hospodárstvo - Opatrenie 4.5 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Dostavba splaškovej kanalizačnej siete
Výstavba prečerpávacích staníc a kanalizačných zberačov
v nových lokalitách
Rekonštrukcia existujúcej siete a intenzifikácia ČOV

2016-2019

Verejný sektor

Obec Valaská
Nízky
Vysoký
Vysoký
Vysoký

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Opatrenie sa ukončí v roku 2020.

Program 4 Odpadové hospodárstvo - Opatrenie 4.6 Výstavba dažďovej kanalizačnej siete
Aktivity:
Vypracovanie technickej dokumentácie
Revitalizácia odvodňovacích kanálov na zber povrchovej vody

2016-2019

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Návrh: Vypustiť opatrenie z dôvodu, že výstavba dažďovej kanalizačnej siete nebude realizovaná.

Podprogram 5.1 Informovanosť a poradenstvo - Opatrenie 5.1.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti,
poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou
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Aktivity:
Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v obci
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia

2016-2019

Verejný sektor

Nízky

Obec Valaská

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Obyvatelia sú informovaní prostredníctvom Valaštianskeho hlásnika a webovej stránky obce.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2016 – 2021.

Podprogram 5.2 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami - Opatrenie 5.2.1 Zabezpečiť dostatok
kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach
Aktivity:
Rekonštrukcia vodovodnej siete

2016-2025

Verejný sektor

Vysoký

SVS a.s., Obec
Valaská

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016 - 2019
Stav/Výsledok: Plnenie opatrenia bude pokračovať v ďalších rokoch.

Podprogram 5.2 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami - Opatrenie 5.2.2 Revitalizácia
protizáplavových opatrení
Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Revitalizácia protizáplavových opatrení na toku Čierny Hron,
Kamenistá, Veľká Slivková, Spády a Čierny potok
Revitalizácia protipovodňových opatrení mimo vodného toku

2017-2020

Verejný, súkromný
sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký
Vysoký
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Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: V r. 2019 neboli riešené rozsiahlejšie úpravy na vodných tokoch, zabezpečilo sa vyčistenie odvodňovacích rigolov.

Podprogram 5.2 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami - Opatrenie 5.2.3 Revitalizácia a úprava
korýt vodných tokov
Aktivity:
Analýza súčasného stavu
Vypracovanie technickej dokumentácie
Revitalizácia koryta potoka Čierny Hron, Kamenistá, Veľká
Slivková, Spády a Čierny potok

2017-2020

Verejný, súkromný
sektor

Obec Valaská
Nízky
Stredný
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Opatrenie nebolo splnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 5.3 Ochrana ovzdušia - Opatrenie 5.3.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom
znečistenia – domácnosti
Aktivity:
Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív
Prechod na alternatívne zdroje vykurovania

2016-2025

Verejný, súkromný
sektor

Nízky

Obec Valaská,
obyvatelia

Realizácia: PRIEBEŽNE
Termín plnenia/obdobie realizácie: 2016-2019
Stav/Výsledok: Opatrenie sa zatiaľ nepodarilo naplniť je stále v plnení.

Podprogram 5.4 Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia - Opatrenie 5.4.1 Revitalizácia protieróznych
opatrení
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Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Revitalizácia protieróznych opatrení

2018-2021

Verejný sektor

Obec Valaská
Stredný
Vysoký

Realizácia: NIE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Opatrenie bude realizované v ďalšom období.

Podprogram 5.4 Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia - Opatrenie 5.4.2 Výstavba a revitalizácia
oddychových zón v obci
Aktivity:
Spracovanie technickej dokumentácie
Výstavba oddychovej zóny v centrálnej časti obce a výsadba
zelene
Revitalizácia zelene
Výstavba oddychovej zóny pri športovom areáli

2017-2022

Verejný sektor

Vysoký

Obec Valaská

Realizácia: ČIASTOČNE
Termín plnenia/obdobie realizácie:
Stav/Výsledok: Ďalšie plnenie opatrenia je naplánované v r. 2020, kedy bude vyhlásená súťaž návrhov na získanie realizátora projektu pre
revitalizáciu Námestia 1. mája.
Návrh: Zmena časového harmonogramu plnenia na 2020 – 2025 z dôvodu naplánovanej revitalizácie Námestia 1. mája.
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