
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

     Program rozvoja obce Bátorová na roky 2014 - 2020 

 

PRÍLOHA č.1  

 

AKČNÝ PLÁN OBCE BÁTOROVÁ 2014 -2020 
 

PRIORITA Plánovaná aktivita Zdroj 

financovanie 

Finančná náročnosť 

(v €) 

Časový plán Meratelné zdroje/indikátory plnenia 

OPATRENIE 

PRIORITA č. 1 – BUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

1.1 1.1 Budovanie a rozvoj občianskej 

infraštruktúry 

Rekonštrukcia a vybudovanie 

spevnených plôch, oplotenia v 

cintoríne 

ERDF 50 000,00 2014 -2020 Rekonštrukcia a vybudovanie spevnených 

plôch pri cintoríne, dobudovanie úprava 

pre potreby obyvateľov 

Rekonštrukcia domu smútku SF EÚ 90 000,00 2014 -2020 Rekonštrukcia domu smútku pre potreby 

obyvateľov, materiálno-technické 

vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

Vybudovanie tržnice ŠF EÚ 50 000,00 2014 -2020 Vybudovanie tržnice pre predajno-

nákupné potreby obyvateľov, materiálno-

technické vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

Vybudovanie požiarnej zbrojnice ERDF 70 000,00 2014 -2020 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice pre 

prípady zásahu pri rôznych udalostiach,  

materiálno-technické vybavenie v súlade 

s potrebami, projektom a podmienkami 

výzvy 

Výstavba nájomných bytov ŠF EÚ 950 000,00 2014 -2020 Výstavba bytov pre potreby 

uspokojenia dopytu po bývaní, Počet 



                                                                                                                                                                                                Program rozvoja obce Bátorová na roky 2014 - 2020 
 

 1 

nových bytových jednotiek, upravené 

okolie 

1.2 Budovanie a rozvoj kultúrno-

spoločenskej infraštruktúry 

Zdriadenie ľudového domu 

(skanzen) 

ŠF EÚ 30 000,00 2014-2020 Počet návštevníkov, rozvoj cestovného 

ruchu 

Vybudovanie klubu dôchodcov X 50 000,00 2014 -2020 Počet dôchodcov, materiálno-technické 

vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

Modernizácia, rekonštrukcia 

kultúrneho domu 

ERDF 220 000,00 2014-2020 vybudované priestory kultúrneho domu, 

materiálno-technické vybavenie v súlade 

s potrebami, projektom a podmienkami 

výzvy 

Vybudovanie amfiteátra X 80 000,00 2014-2020 vybudovaný priestor, materiálno-

technické vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

1.3 Budovanie a rozvoj verejnej 

infraštruktúry 

Technická príprava a vybudovanie 

kanalizačnej siete 

X 500 000,00 2014 -2020 km vybudovanej kanalizácie 

Počet pripojených domácností 

Technická príprava a vybudovanie 

ČOV 

X 500 000,00 2014 -2020 počet pripojených domácností 

1.4 Budovanie a modernizácia 

obecnej infraštruktúry 

Rekonštrukcia autobusovej 

zastávky 

ŠF EÚ 50 000,00 2014 -2020 m2 upravenej plochy, materiálno-

technické vybavenie v súlade s potrebami 
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Vybudovanie multifunkčného 

ihriska 

Program LEADER  50 000,00 2014 -2020 početnosť využitia a počet užívateľov 

Vybudovanie a rekonštrukcia 

miestnych chodníkov 

X 100 000,00 2014 -2020 m zrekonštruovaných miestnych 

chodníkov 

Obnova miestnej komunikácie ERDF 150 000,00 2014-2020 m zrekonštruovaných miestnych 

komunikácií 

Výstavba odvodňovacích kanálov X 50 000,00 2014 -2020 materiálno-technické vybavenie v súlade 

s potrebami, projektom a podmienkami 

výzvy 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  X 20 000,00 2014 -2020 Modernizácia, materiálno-technické 

vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu X 25 000,00 2014 -2020 Modernizácia, materiálno-technické 

vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

Budovanie, modernizácia, 

rekonštrukcia obecných budov 

(obecný úrad, kultúrny dom, atď.) 

X 100 000,00 2014 -2020 Modernizácia, materiálno-technické 

vybavenie v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy 

Vybudovanie bezpečnostného 

kamerového systému/protipožiarne 

zariadenie 

ERDF 30 000,00 2014-2020 skvalitniť komplexnú ochranu života, 

zdravia a majetku obyvateľov, 

návštevníkov obce 
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PRIORITA č. 2 – ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV   2014 -2020 

2.1 Zvýšenie vzdelanostnej úrovne 

a zamestnanosti obce 

Realizácia projektov aktivizácie X X 2014-2020 Realizácia aktivačných programov a prác 

v súlade s potrebami obyvateľov 

a podmienkami MPSVaR SR 

Realizácia projektov zamestnanosti X X 2014 -2020 Realizácia kurzov, školení a prednášok na 

podporu vzdelávania  

Realizácia rekvalifikačných kurzov X X 2014 -2020 Realizácia kurzov, školení a prednášok  

Prevádzkovanie prepravnej služby 

(nákup auta, vytvorenie pracovných 

miest) 

X 35 000,00 2014-2020 Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov 

Obnova predškolskej výchovy X 100 000,00 2014-2020 Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov, 

počet detí 

2.2 Rozvoj kultúrno-spoločenského 

života obyvateľov 

Rozvoj partnerstiev obcí (EGTC – 

cezhraničná spolupráca, 

EA CEA – Program Európa pre 

občanov) 

X X 2014 -2020 Realizácia rôznych programov rozvoja 

spolupráce a kultúrno-spoločenskej 

úrovne obyvateľov (pravidelných aj 

príležitostných) v súlade s možnosťami, 

záujmami  

Realizácia kultúrno-spoločenských 

aktivít a športových podujatí 

X 1 000,00 2014 -2020 Realizácia rôznych kultúrno-

spoločenských podujatí (pravidelných aj 

príležitostných) v súlade s možnosťami, 

potrebami  

Vytvorenie oddychových plôch, 

miestneho parku a pod. 

X X 2014-2020 Počet vybudovaných zelených zón, 

upravené okolie,  

Vytvorenie a podpora kultúrno- X X 2014-2020 Realizácia rôznych kultúrno-
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vzdelávacieho sociálneho centra v 

obci 

spoločenských programov a pod. 

PRIORITA č. 3 – SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ ROZVOJ  

3.1 Podpora a rozvoj sociálnych 

služieb 

 

Zavedenie a rozvoj systému 

sociálnej starostlivosti – 

opatrovateľská služba 

X 30 – 40 000,00 2014 -2020 Realizácia terénnych služieb starostlivosti 

pre cieľové skupiny, tvorba pracovných 

miest  

Realizácia terénnej sociálnej práce X 30 000,00 2014 -2020 Realizácia terénnych služieb starostlivosti 

pre cieľové skupiny, tvorba pracovných 

miest 

Podpora programov sociálnej 

starostlivosti o starých, nevládnych 

občanov 

X X 2014 -2020 Realizácia ďalších programov sociálnej 

starostlivosti v súlade s potrebami, 

projektom a podmienkami výzvy  

3.2 Podpora a rozvoj podnikania v 

obci 

 

 

 

Realizácia projektov spolupráce 

s podnikateľmi (LEADER – MAS) 

X X 2014 -2020 Príprava samosprávy na programy 

podporujúce regionálny rozvoj 

prostredníctvom MAS 

Tvorba prostredia pre podnikateľov 

a investorov 

X X 2014 -2020 Príprava samosprávy na programy 

podporujúce regionálny rozvoj 

prostredníctvom, účasť podnikateľov a 

investorov  

Podpora a rozvoj programov pre 

rozvoj podnikania 

X X 2014 -2020 Príprava samosprávy na programy 

podporujúce regionálny rozvoj 

prostredníctvom MAS 

Využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie 

X X 2014-2020 Zlepšenie životných podmienok 

obyvateľstva, tvorba nových pracovných 

miest 
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Podpora mladých farmárov X X 2014-2020 Príprava samosprávy na programy 

podporujúce regionálny rozvoj 

prostredníctvom MAS 

PRIORITA č. 4 – OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

4.1 Podpora a ochrana životného 

prostredia 

Odstraňovanie nelegálnych skládok 

odpadu 

Environmentálny 

fond, Obec 

50 000,00 2014 -2020 Počet zlikvidovaných skládok 

Protipovodňové opatrenia  50 000,00 2014 -2020 X 

Vybudovanie a vybavenie zberného 

dvora  

Environmentálny 

fond, Obec 

240 000,00  Počet užívateľov t zozbieraného odpadu 

Vybudovanie skládky biologicky 

rozložiteľného odpadu – 

kompostovisko  

Environmentálny 

fond, Obec 

50 000,00 2014 -2020 Počet užívateľov 

t zozbieraného odpadu 

4.2 Rozvoj a budovanie životného 

prostredia v obci 

 

 

Realizácia ďalších programov 

ochrany životného prostredia  

Environmentálny 

fond, Obec 

X 2014 -2020 X 

Výsadba verejnej zelene – zelená 

infraštruktúra 

Environmentálny 

fond, MPRV SR 

20 000,00 2014 -2020 m2 – výsadba  zelene 

Vytvorenie podmienok a programy 

a programu ekoturizmu  

Environmentálny 

fond, EPRFV 

X 2014 -2020 Úroveň podpory 

PRIORITA č. 5 – ROZVOJ TURIZMU A CESTOVNÉHO RUCHU 

5.1 Budovanie turistickej Výstavba vyhliadkovej veže  MAS, EPRFV 50 000,00 2014 -2020 Počet návštevníkov, 
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infraštruktúry Vytvorenie náučného chodníka 

a oddychovými zónami, altánkom, 

preliezky pre deti 

X 50 000,00 2014 -2020 počet vybudovaných a udržiavaných 

chodníkov a informačných tabúľ, 

aktualizácia oznamov  

Vybudovanie cyklotrás X X 2014 -2020 Počet návštevníkov,  

Počet vybudovaných a udržiavaných 

cyklistických chodníkov a informačných 

tabúľ, aktualizácia oznamov  

5.2 Rozvoj služieb v oblasti 

turizmu a cestovného ruchu 

Podpora a rozvoj vidieckeho 

turizmu, agroturistiky (podpora 

turistických zariadení) 

MAS, EPRFV 50 000,00 2014 -2020 Počet návštevníkov,  

počet vybudovanej a udržiavanej 

turistickej infraštruktúry  

Skvalitnenie ubytovacích zariadení 

a služieb 

MAS, EPRFV X 2014 -2020 Počet návštevníkov, počet vybudovanej a 

udržiavanej turistickej infraštruktúry 

PRIORITA č. 6 – PODPORA PROPAGÁCIE A INFORMOVANOSTI OBCE 

6.1 Tvorba propagácie, zvýšenie 

informovanosti obyvateľov, 

efektívna informovanosť pre 

návštevníkov obce 

Modernizácia, skvalitnenie 

poskytovania informácií na 

verejných tabuliach 

MAS, EPRFV, iné 

fondy 

10 000,00 2014 -2020 Počet vybudovaných a udržiavaných 

verejných informačných tabúľ, 

aktualizácia oznamov, výziev  

Vytvorenie informačných tabúl, 

propagačných materiálov 

(viacjazyčné) pre obyvateľov 

a návštevníkov obce 

MAS, EPRFV, iné 

fondy 

20 000,00 2014 -2020 Počet vytvorených propagačných 

materiálov (tlačených, elektronických)  

Tvorba a vydanie monografie obce iné fondy 7 000,00 2014 -2020 Kvalita, obsah monografie obce, 

propagácia obce 
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Poznámka:  

- V prípade nezískania uvedených prostriedkov, budú investície odložené do času, pokiaľ nebude zaistené financovanie.  

- Akčný plan bude každoročne aktualizovaný, v príp. potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

     Program rozvoja obce Bátorová na roky 2014 - 2020 

 
Príloha č.2  

Uznesenie – schválenie Programu rozvoja obce Bátorová 2014-2020 

 

 


