Obec Valaská
Obecný úrad Valaská, Námestie 1.mája 460/8
976 46 Valaská

Hodnotiaca správa o plnení
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská
za rok 2019
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PHSR:
Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská s výhľadom
do roku 2025 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja.
Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaská sa uskutočňuje podpora rozvoja na
úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to
program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho
rozvoja obce Valaská.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská (PHSR) na roky 2016 – 2025
bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Uznesením č. 507/2017 dňa 28.6.2017.
Strategickou víziou platného PHSR je „Na základe vzájomnej spolupráce - partnerstva
samosprávy, podnikateľov, občanov obce Valaská, ako aj nadradených orgánov štátnej
správy a samosprávy vytvoriť lepšie životné podmienky pre občanov obce znížením
nezamestnanosti, podporou podnikateľských aktivít, rozšírením a dobudovaním
infraštruktúry, zlepšením podmienok pre vzdelávanie, zvýšením záujmu občanov o veci
verejné. Najväčšiu pozornosť je potrebné venovať rozvoju cestovného ruchu s využitím
miestnych zdrojov, bohatej histórie a miestnych prírodných krás (CHKO Poľana), ktoré sú
unikátne nielen v rámci geografických hraníc Slovenskej republiky“.
Akčný plán v zmysle uvedeného strategického dokumentu obsahuje projektové zámery
obdobia od roku 2016 do roku 2025 v 3 prioritných oblastiach – hospodárskej, sociálnej a
environmentálnej. V hospodárskej oblasti ide o 6 opatrení, v sociálnej oblasti ide o 3
opatrenia, environmentálna oblasť je zameraná na 2 opatrenia. Celkovo bolo stanovených 24
cieľov skrz 106 projektových zámerov obce s perspektívou realizácie do roku 2025.
Financovanie plánuje obec zabezpečiť kombináciou vlastných zdrojov, nenávratných
príspevkov a dotácií. Rozpočet pôvodného akčného plánu bol stanovený vo výške 23 689 200
€.
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Koordinačný tím PHSR
Koordinátor tímu:
- Ing. Janka Pohančaníková (Úsek výstavby, územného plánovania a životného prostredia)
Členovia tímu:
- Bc. Silvia Krupová (Úsek sociálnych vecí, opatrovateľská služba)
- Ing. Marian Prč (Úsek výstavby, územného plánovania a životného prostredia)
- Ing. Janka Maličká (Úsek výstavby, územného plánovania a životného prostredia)
- Danka Králiková (Úsek kultúry a správy knižnice)
- Ing. Zuzana Slivková (Ekonomický úsek)
- Silvia Vlkoláčková (Ekonomický úsek)
- Ing. Alexandra Poliaková (Sekretariát a správa registratúry – tajomník komisie pre šport)
B. SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaská na roky 2016 – 2025 stanovuje
systém pravidelného ročného hodnotenia napĺňania cieľov strategického dokumentu. Správa
je predkladaná obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí príslušného
hodnotiaceho obdobia.
Monitorovacie správy sú vypracované v súlade so zákonom č. 309/2014, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
C. VYHODNOTENIE PLNENIA AKČNÉHO PLÁNU ZA ROK 2019
V Akčnom pláne boli na všetky tri prioritné oblasti (hospodárska, sociálna a environmentálna)
plánované výdavky vo výške 5 192 200 €. Z uvedeného objemu financií boli v roku 2019
skutočne zrealizované investície vo výške 3 271 465 €, z čoho vyplýva, že plán na daný rok
bol splnený na 76 %.
Cudzie zdroje získala obec na základe úspešných projektov zo ŠF EÚ, z dotácií zo štátneho
rozpočtu, rozpočtu samosprávneho kraja, ministerstiev, úradu vlády a nadácií.
Z hľadiska financovania zrealizovaných investícií, môžeme skonštatovať, že 71% nákladov
bolo hradených z vlastných zdrojov, 29% z dotácií a iných zdrojov.
Finančné plnenie plánu:
Akčný plán na - r.2019
Hospodárska oblasť
Sociálna oblasť
Environmentálna oblasť
Celkové investície:

Plán v €

Skutočnosť v €

Plnenie v %

859 300
1 571 900
2 761 000
5 192 200

982 221
2 123 035
166 209
3 271 465

114%
135%
6%
63%
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Zdroje krytia výdavkov:
Investície v € - rok 2019
Hospodárska oblasť
Sociálna oblasť
Environmentálna oblasť
Celkové investície:

Celkové investície Vlastné zdroje

Cudzie zdroje

982 221
2 123 035
166 209
3 271 465

199 049
758 418
348
957 815

783 172
1 364 617
165 861
2 313 650

D. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
V rámci hospodárskej oblasti bolo v roku 2019 plánovaných 18 opatrení – z toho realizácia
2 opatrení bola splnená, 8 opatrení bolo zrealizovaných čiastočne a 8 opatrení nebolo
zrealizovaných. Celkové plánované investície v hospodárskej oblasti na rok 2019 boli 859
300 €. Celkové skutočne vynaložené náklady na túto oblasť boli vo výške 982 221€, čo
predstavuje plnenie plánu na 114%. Z toho 783 172 € bolo vynaložených z vlastných zdrojov
a 199 049 € z externých zdrojov krytia.

Program 1. Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne
zamestnanosti a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné
okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať
vytváranie nových pracovných príležitostí. Využívanie nových technológií pre produkciu
energií čistým, životné prostredie nezaťažujúcim spôsobom.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

1

0

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
0
1

Neplánované
- realizované

Podprogram 1.1 Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesníctva, poľnohospodárstva a
obchodu.
Opatrenie 1.1.1 Podpora výrobných odvetví a obchodných služieb.
Aktivity v rámci tohto opatrenia spadajú pod súkromný sektor.
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Podprogram 1.2 Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe.
Opatrenie 1.2.1 Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Opatrenie nebolo splnené.
V roku 2019 neboli inštalované slnečné kolektory na žiadnej obecnej budove.

Program 2. Doprava a komunikácie
Strategický zámer
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie ciest I. až III. triedy
zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce Valaská. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie
osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných
subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom
investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov
v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

5

0

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
3
2

Neplánované
- realizované

Podprogram 2.1 Komunikácie.
Opatrenie 2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci.
Opatrenie je čiastočne splnené.
V roku 2019 boli na miestnych komunikáciách Mierová, Štúrova, TDH, Hronská ulica
realizované lokálne povrchové opravy. Pre Ulicu Hronská bola vypracovaná technická
projektová dokumentácia, ktorá komplexne rieši teleso komunikácie, chodník aj s návrhom
nového trasovania a odstavné plochy.
Opatrenie 2.1.2 Výstavba a rekonštrukcia cesty I. až III. triedy v obci.
Obec nepatrí pri tomto opatrení medzi oprávnených žiadateľov.
Opatrenie 2.1.3 Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu.
Opatrenie je čiastočne splnené.
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,
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predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojenie dopravy a posilnenie
regionálnej mobility. Dĺžka cyklotrasy na území obce Valaská bude cca 3km vedená Cestou
Osloboditeľov.
Opatrenie 2.1.4 Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry.
Opatrenie nebolo splnené.
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.
Opatrenie 2.1.5 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách .
Opatrenie je čiastočne splnené.
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, ...).
Opatrenie nebolo splnené.
Aktivity v rámci tohto opatrenia sú naplánované na rok 2020.

Program 3. Technická infraštruktúra
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality
života obyvateľov obce a životného prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne
k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné zóny v obci, IBV, ako aj na rekonštrukciu
súčasnej infraštruktúry - vodovodnej, elektrickej, komunikačnej.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

2

0

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
2
0

Neplánované
- realizované
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Opatrenie 3.1 Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV.
Aktivity v rámci tohto opatrenia spadajú pod súkromný sektor.
Opatrenie 3.2 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
Opatrenie je čiastočne splnené.
V rámci hlavných komunikácií v obci a námestia prebehla už v minulosti rekonštrukcia
verejného osvetlenia – LED osvetlenia. Ostatné rekonštrukcie sú naplánované v budúcich
rokoch.
Opatrenie 3.3 Revitalizácia pietnych miest v obci.
Opatrenie je čiastočne splnené.
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.
Opatrenie 3.4 Rekonštrukcia a dostavba verejného vodovodu nebolo plánované na rok 2019.
Opatrenie je naplánované od roku 2020.
Opatrenie 3.5 Rekonštrukcia a dostavba elektrickej a plynovej rozvodnej siete.
V rámci tejto aktivity sú ako oprávnení žiadatelia vedení SSE, a.s. a SPP, a.s.

Program 9. Propagácia a cestovný ruch
Strategický zámer
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala vyhľadávaným miestom cestovného
ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj
širšie okolie obce.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

4

1

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
0
3

Neplánované
- realizované

Podprogram 9.1 Propagácia obce.
Opatrenie 9.1.1 Aktualizácia www stránky obce
Opatrenie je splnené.
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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.
Opatrenie 9.1.2 Podpora budovania informačných tabúľ v obci nebolo plánované na rok
2019. Projektový zámer bude riešený v nasledujúcich obdobiach.
Podprogram 9.2 Rekreačno-relaxačné zázemie obce.
Opatrenie 9.2.1 Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
Opatrenie nebolo splnené.
V roku 2019 nebol vystavaný žiadny náučný chodník ani zariadenie cestovného ruchu.
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.
Opatrenie nebolo splnené.
Opatrenie 9.3.2 Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri
získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
Opatrenie nebolo splnené.

Program 10. Administratíva a bezpečnosť
Strategický zámer
Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na
poskytovanie verejných služieb, estetizácie a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi
obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na obecných
úradoch. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku
obyvateľov a ostatných subjektov v obci.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

1

0

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
1
0

Neplánované
- realizované
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Podprogram 10.1 Administratíva.
Opatrenie 10.1.1 Komplexná rekonštrukcia obecných budov.
Opatrenie je čiastočne splnené.
V rámci aktivity komplexná rekonštrukcia obecného úradu – interiéry, v roku 2019 bola
komplexne zrekonštruovaná jedna kancelária OcÚ, vrátane sieti a vybavenia.
Podprogram 10.2 Bezpečnosť.
Opatrenie 10.2.1 Bezpečnosť nebolo plánované na rok 2019. V roku 2020 je plánovaná
rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice, pre zníženie energetickej náročnosti.

Program 11. Informatizácia obce
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť
obyvateľom využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky
na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-vote, e-services,...). Umožniť obyvateľom
obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

5

1

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
2
2

Neplánované
- realizované

Podprogram 11.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
Opatrenie 11.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
Opatrenie je splnené.
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.
Opatrenie 11.1.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni
samosprávy.
Opatrenie je čiastočne splnené.
V roku 2019 mala obec zavedenú elektronickú službu využívajúc portál www.dcom.sk
a www.slovensko.sk .
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Podprogram 11.2 Počítačová gramotnosť.
Opatrenie 11.2.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
Opatrenie je čiastočne splnené.
V roku 2019 boli pracovníci OcÚ preškolení pre prácu v programe Korwin a DCOM
a v mzdovom systéme Vema.
Opatrenie 11.2.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.
Opatrenie nebolo splnené.
V rámci opatrenia neboli realizované v roku 2019 žiadne kurzy.
Opatrenie 11.2.3 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností
a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb..
Opatrenie nebolo splnené.
V rámci opatrenia neboli realizované v roku 2019 žiadne kurzy.
E. SOCIÁLNA OBLASŤ
V rámci sociálnej oblasti bolo v roku 2019 plánovaných 13 opatrení – z toho realizácia 8
opatrení bola splnená, 2 opatrenia boli zrealizované čiastočne a 3 opatrenia neboli
zrealizované. Celkové plánované investície v sociálnej oblasti na rok 2019 boli 1 571 900 €.
Celkové skutočne vynaložené náklady na túto oblasť boli vo výške 2 123 035 €, čo
predstavuje plnenie plánu na 135 %. Z toho 1 364 617 € bolo vynaložených z vlastných
zdrojov a 758 418 € z externých zdrojov krytia.

Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať
o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných
podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

5

1

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
1
3

Neplánované
- realizované
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Podprogram 6.1 Sociálne služby.
Opatrenie 6.1.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku.
Opatrenie je čiastočne splnené.
Výstavba denného stacionára:
Dané opatrenie sa zatiaľ nepodarilo naplniť, jednak z krátkosti času a náročnosti vybudovať,
prevádzkovať a poskytovať sociálnu službu – denný stacionár. Občania Valaskej by určite
prejavili záujem o tento druh sociálnej služby, ale je to problém, pretože je to finančne
veľmi náročné a podobnou situáciou sa zaoberajú aj ostatné obce v okrese Brezno.
Na naplnenie tohto opatrenia bude obec potrebovať pomoc aj iných subjektov.
Poskytovanie služieb stravovania pre obyvateľov v dôchodkovom veku:
Obec Valaská poskytuje starobným ako aj invalidným dôchodcom príspevok na stravovanie.
Do 31.12.2019 bolo pásmo úhrad rozdelené podľa VZV č. 1/2011. Počet, ktorým sa
poskytoval príspevok v roku 2019, bolo cca 35 obyvateľov. Od 01.01.2020 prijalo obecné
zastupiteľstvo vo Valaskej nové VZN č.6/2019. Výška poskytnutia príspevku na stravovanie
je 80% stravnej jednotky, ktorú platí občan a 20 % platí obec. Príspevok je poskytnutý
jednotlivcovi, ktorého výška dôchodku je do 500,00 € a dvojici (manželom) do 700,00 €.
Zabezpečenie služby donášky nákupov starším obyvateľom obce:
Služba je zabezpečená formou opatrovateľskej služby, ktorú obec poskytuje na základe
prijatého VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.
Opatrenie 6.1.2 Mladé rodiny s deťmi.
Opatrenie nebolo splnené.
Nebolo zriadené žiadne alternatívne zariadenie. V obci nebola
bytová výstavba z dôvodu časového a finančného hľadiska.

uskutočnená žiadna

Opatrenie 6.1.3 Marginalizované skupiny.
Opatrenie je splnené.
Obstaranie vozidla pre potreby sociálneho taxíka:
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.
Zriadenie núdzového bývania.
Núdzové bývanie v obci Valaská bolo uzatvorené v roku 2018 z prevádzkových dôvodov.
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Podprogram 6.2 Zdravotnícke služby.
Opatrenie 6.2.1 Podpora poradenskej činnosti.
Opatrenie nebolo splnené.
Opatrenie 6.2.2 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
Opatrenie nebolo splnené.

Program 7. Vzdelávanie a šport
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia
školskej infraštruktúry. V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo
najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov
obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre
rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

3

3

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
0
0

Neplánované
- realizované

Podprogram 7.1 Vzdelávanie.
Opatrenie 7.1.1 Modernizácia zariadení predškolskej výchovy.
Opatrenie je splnené.
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.
Opatrenie 7.1.2 Modernizácia zariadení povinnej školskej výchovy.
Opatrenie je splnené.
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
11
Telefón:+421 48/6711500
Fax: 421 48/6711560

Bankové spojenie:
Prima banka
Slovensko a.s.
2000227001/5600

IČO/DIČ
00313904
2021170030

E-mail
podatelna@valaska.sk

Obec Valaská
Obecný úrad Valaská, Námestie 1.mája 460/8
976 46 Valaská

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.
Podprogram 7.2 Šport.
Opatrenie 7.2.1 Výstavba športovej infraštruktúry nebolo plánované na rok 2019. V roku
2020 je plánovaná výstavba detských ihrísk a workoutového ihriska.
Opatrenie 7.2.2 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky.
Opatrenie je splnené.
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. Volejbalistom a stolnotenisovému oddielu sa poskytla dotácia 200 eur na turnaj
a majú možnosť využívať telocvičňu ZŠ Jaroslava Simana. Obec poskytla pre Klub BiatlonOsrblie členské 2600eur (200eur na dieťa). Pánovi Andrišekovi AFZ team obec dala vyrobiť
nálepky na jeho pretekárske autá aby prezentoval obec. Obec mu poskytuje za poplatok aj
garáž na Technických službách. 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 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.

Program 8. Kultúra
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity
je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým
aj na cestovný ruch.
Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

5

4

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
1
0

Neplánované
- realizované

0
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Podprogram 8.1 Kultúrna infraštruktúra.
Hlavnou úlohou je dostávať do povedomia občanov kultúru, vytvárať podmienky pre všetky
vekové kategórie a sprístupniť verejnosti rôzne kultúrne žánre. Prostredníctvom kultúry
zviditeľňovať obec a zapájať sa do rôznych projektov. Dôležitá je spolupráca so školami,
ktoré sú v obci a tiež spoločenskými organizáciami.
Opatrenie 8.1.1 Výstavba multifunkčného kultúrneho zariadenia.
Opatrenie je čiastočne splnené.
Na realizáciu kultúrnych podujatí obec využíva Kultúrny dom vo Valaskej
s kapacitou 372 miest. Okrem podujatí organizovaných obcou KD využívajú aj školy na
výchovné koncerty a spoločenské organizácie realizáciu svojich podujatí.
Výstavné priestory slúžia hlavne na výstavy domácich umelcov a žiakov, učiteľov
a absolventov ZUŠ. Zrkadlová miestnosť poskytuje možnosti aj na pohybovo-rekreačné
využitie.
V roku 2019 bola zrealizovaná rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome.
Opatrenie 8.1.2 Rekonštrukcia a údržba kultúrnych pamiatok.
Opatrenie je splnené.
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. Začiatkom roka 2020 bola dotácia MV SR schválená.
Opatrenie 8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí.
Opatrenie je splnené.
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 obec mapuje, či je o ne záujem.
Obec nezabúda a každoročne si pripomína 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.
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.
Opatrenie je splnené.
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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.
Opatrenie nebolo plánované v roku 2019 ale bolo splnené.
Obec zabezpečuje propagáciu kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom
plagátov, ktoré umiestňuje 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.
Opatrenie 8.3.2 Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
Opatrenie je splnené.
Propagácia kultúrnych podujatí sa zabezpečuje aj prostredníctvom webovej stránky
obce. Po realizácii sa na webe zverejňuje aj fotodokumentácia.
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F. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
V rámci environmentálnej oblasti bolo v roku 2019 plánovaných 13 opatrení – z toho
realizácia 5 opatrení bolo splnených, 3 opatrenia boli zrealizované čiastočne a 5 opatrení
nebolo zrealizovaných. Celkové plánované investície v environmentálnej oblasti na rok 2019
boli 2 761 000 €. Celkové skutočne vynaložené náklady na túto oblasť boli vo výške 166 209
€, čo predstavuje plnenie plánu na 6 %. Z toho 165 861 € bolo vynaložených z vlastných
zdrojov a 348 € z externých zdrojov krytia.

Program 4. Odpadové hospodárstvo
Strategický zámer
Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov
produkovaných subjektmi. Zabezpečiť výstavbu/dostavbu splaškovej a dažďovej kanalizačnej
siete. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie
podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci.
Cieľom programu odpadového hospodárstva bolo znížiť množstvo produkcie
komunálneho odpadu a zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek. Na splnenie cieľa bolo
stanovených 6 opatrení - z toho realizácia 4 opatrení bola splnená, 1 opatrenie bolo
zrealizované čiastočne a 1 opatrenie nebolo zrealizované.

Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

6

4

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
1
1

Neplánované
- realizované

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.
Opatrenie je splnené.
V priebehu roka obec zabezpečuje zber textilu, na zbernom dvore je možné odovzdať kovový
odpad a viacvrstvové obaly. Zber textilu obec zabezpečuje prostredníctvom firmy Ľupčianka,
s.r.o. a kovový odpad prostredníctvom firmy Metal servis recycling, s.r.o.
Opatrenie 4.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
Opatrenie je splnené.

15
Telefón:+421 48/6711500
Fax: 421 48/6711560

Bankové spojenie:
Prima banka
Slovensko a.s.
2000227001/5600

IČO/DIČ
00313904
2021170030

E-mail
podatelna@valaska.sk

Obec Valaská
Obecný úrad Valaská, Námestie 1.mája 460/8
976 46 Valaská

V obci je zabezpečený separovaný zber skla, plastu a papiera. Separovaný zber odpadu
zabezpečuje združenie obcí Ekológ a firma Ľupčianka, s.r.o.
Opatrenie 4.3 Rekultivácia čiernych skládok.
Opatrenie je splnené.
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 MV SR. Projekt bol financovaný prostredníctvom eurofondov (95%), spoluúčasť
obce bola 5%, cez sprostredkovateľský orgán MV SR.
Opatrenie 4.4 Výstavba obecného zberného dvora a kompostoviska.
Opatrenie je splnené.
Opatrenie 4.5 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete.
Opatrenie je v plnení.
Predpoklad dokončenia splaškovej kanalizácie je tento rok (2020).
Opatrenie 4.6 Výstavba dažďovej kanalizačnej siete.
Opatrenie nie je splnené (výstavba dažďovej kanalizačnej siete nebude realizovaná).

Program 5. Životné prostredie
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného
prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta,
výchova a informovanosť o stave životného prostredia.
Program životného prostredia zahŕňa oblasť informovanosti a poradenstva, ochranu
vodných zdrojov, ochranu ovzdušia, ochranu a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia.
Pre každú oblasť bol zadaný cieľ, pričom na jeho dosiahnutie sme stanovili opatrenia, ktorých
bolo naplánovaných 7 – z toho realizácia 1 opatrenia bola splnená, 2 opatrenia boli
zrealizované čiastočne a 4 opatrenia neboli zrealizované.

Rok 2019

Plánované
spolu

Počet
splnených

Opatrenia

7

1

Počet
Počet
čiastočne
nesplnených
splnených
(v realizácii)
2
4

Neplánované
- realizované

0
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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.
Opatrenie je čiastočne splnené.
Obyvatelia sú informovaní prostredníctvom Valaštianskeho hlásnika a webovej stránky obce.
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.
Opatrenie je splnené.
Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu predstavuje 100 %.
Opatrenie 5.2.2 Revitalizácia protizáplavových opatrení.
Opatrenie nie je splnené.
V r. 2019 neboli riešené rozsiahlejšie úpravy na vodných tokoch, zabezpečilo sa vyčistenie
odvodňovacích rigolov.
Opatrenie 5.2.3 Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov.
Opatrenie nie je splnené (nedostatok finančných prostriedkov).
Podprogram 5.3 Ochrana ovzdušia.
Opatrenie 5.3.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia –
domácnosti.
Opatrenie je v plnení.
Podprogram 5.4 Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia.
Opatrenie 5.4.1 Revitalizácia protieróznych opatrení.
Opatrenie bude realizované v ďalšom období.
Opatrenie 5.4.2 Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci.
Opatrenie je čiastočne splnené - ďalšie plnenie opatrenia je naplánované v r. 2020.
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Obec Valaská
Obecný úrad Valaská, Námestie 1.mája 460/8
976 46 Valaská

G. PLÁN NA ROK 2020
Obec priebežne pripravuje projektové dokumentácie na plánované investičné aktivity.
Podobne ako v predošlých obdobiach sa obec plánuje zapojiť do rôznych výziev v rámci ŠF
EÚ, ale podáva aj žiadosti na získanie prostriedkov z rôznych ministerstiev, fondov, nadácií.
Kombináciou vlastných zdrojov a získaných príspevkov sa obec snaží naplniť ciele
stanoveného akčného plánu.
V roku 2020 je naplánovaná rekonštrukcia Domu smútku pre zníženie energetickej náročnosti
(v rámci aktivity opatrenia 3.3), výstavba Workoutového a Detského ihriska (v rámci aktivít
opatrenia 7.2.1), Rekonštrukcia strechy školskej telocvične (v rámci aktivity opatrenia 7.1.2),
Rekonštrukcia budovy DHZ (v rámci aktivity opatrenia 10.2.1), projekt Detičkáreň (v rámci
aktivity opatrenia 7.2.7) a Socha Valacha (v rámci aktivity opatrenia 8.1.2), rekonštrukcia –
obnova vojnového hrobu Padlých hrdinov I. a II. sv. vojny (v rámci aktivít opatrenia 8.1.2).

Poverený: Koordinačný tím PHSR
Termín: január 2020
Schválenie v OcZ:
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