
Názov obce:

Okres:

2016

od roku: do roku: Percento:

2015 2024
45%

1.

začiatok 

mesiac/rok 

ukončenie 

mesiac/rok
Názov plánovaného ukazovateľa

Plán. číselná 

hodnota a 

jednotka 

ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota 

ukazovateľa v 

r. 2017

1.

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci - MK Hudcovci 1.4 2017 25000 0 2550,28

Dĺžka rekonštruovaných a 

novovybudovaných ciest IV. Triedy a 

MK 4 km

len 

odvodnenie

2.

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci - MK Inovec 1.4 2017 2017 40000 0 27813,14

Dĺžka rekonštruovaných a 

novovybudovaných ciest IV. Triedy a 

MK 4 km 0,4km

3.

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 

v obci 1.4 2017 2017 65000 0 30363,42

Počet užívateľov podporených 

projektov 1140 1140

4. Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia 1.6 2017 2017 Počet inštalovaných svietidiel 50 1

5.

Revitalizácia pietnych miest - oprava plochy 

okolo kolumbária 1.6 2017 2017 9001 9001 Plocha zrekonštruovaného cintorína 5000 200

6. Obnova amfiteátra 1.3 2017 2017 1266 0 1266 Počet organizovaných podujatí 15 1

Oblasť*

Č. obl. Investičné aktivity a projekty:

1.1 sociálne služby

1.2 zdravotníctvo

1.3 školstvo, vrátane materských škôl 

1.4 cesty a chodníky

1.5 cyklistická doprava

1.6 verejné priestranstvá

1.7 šport

1.8 cestovný ruch a turistika

1.9 kanalizácie, vodovody, ČOV

1.10 kultúrne a  historické pamiatky

1.11 infraštruktúra pre margin. rómske komunity a iné znevýhodnené 

skupiny

1.12 životné prostredie a odpady

1.13 bývanie

1.14 iná 

Termín realizácie Hlavné ukazovatele plnenia projektu (môže byť viac ukazovateľov)

Názov projektu/realizovanej aktivityP.č.

z toho 

cudzie 

zdroje krytia 

(EUR)

Celkový 

rozpočet  

projektu (EUR)

Celková minutá 

suma v r. 2017

Číslo oblasti/*                
(vybrať z možností pod 

tabuľkou)

Investičné projekty realizované v r. 2017 v nadväznosti na plnenie Programu rozvoja obce

Vyhodnotenie plnenia programu rozvoja obce (známy aj ako PHSR) za r. 2017:

Má obec schválený platný  program rozvoja obce?                                  
(myslí sa aj spoločný program s ďalšími obcami)

Veľká Lehota
Žarnovica

Názov a platnosť  programu rozvoja obce : Odhad splnenia programu 

rozvoja obce do konca r. 2016  

v %:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Veľká 

Lehota

áno
Rok schválenia: 



2.

začiatok 

mesiac/rok 

ukončenie 

mesiac/rok
Názov plánovaného ukazovateľa

Plán. číselná 

hodnota a 

jednotka 

ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota 

ukazovateľa v 

r.2017

1.

Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov, 

rôznych druhov triedených odpadov 2.5 2017 2017 4043 4043 Objem separovaného odpadu 2 t 40,3 t

2.

Zabezpečiť zníženie produkovaných emisí 

hlavným zdrojom znečistenia - domácnosti 2.5 2017 2017  -  -  - 

Počet domácnosti s vykurovaním 

alternatívnymi zdrojmi energie - 

využitie štátnych dotácií na peletové 

kúrenie 40 7

3.

Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. 

odkázalých 2.3 2017 2017 1500 1500

Počet podporených projektov                  

Počet užívateľov podporených 

projektov                                                         

Počet vydaných jedál za deň

1                                                                                                                                                                                                                                                                   

20                                                                                                          

20

1                                                                                              

27                                                                                                          

27

4.

Zabezpečenie služby donášky nákupov starším 

obyvateľom obce- prostredníctvom aktivačných 

pracovníkov 2.3

5.

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

pre dospelých občanov 2.3 2017 2017 1392 1392 Počet podporených projektov 2 1

6.

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

pre dospelých občanov 2.3 2017 2017 1392 1392

Počet užívateľov podporených 

projektov 1140 500

7.

Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry 

(ukazovatele už po jej výstavbe) a zároveň                                                                     

Rozvoj mimoškolskej činnosti - športové kluby, 

turistika, kultúrne krúžky 2.1 2017 2017 14500 14500

Počet organizovaných športových 

podujatí 20 10

8.

Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry 

(ukazovatele už po jej výstavbe) a zároveň                                                   

Rozvoj mimoškolskej činnosti - športové kluby, 

turistika, kultúrne krúžky 2.1 2017 2017 14500 14500

Počet užívateľov podporených 

projektov 150 100

9.

Obnova amfiteátra, Organizácia kultúrnych 

podujatí na amfiteátri 2.2 9.7 2017 1266 1266

Počet organizovaných podujatí / 

počet užívateľov 15/2500 1/1300

10. Podpora kultúrnych podujatí v obci 2.2 2017 2017 25774 25774

Počet propagovaných kultúrnych 

podujatí 50 11

11.

Spracovanie kalendára kultúrnych podujatí a jeho 

priebežná aktualizácia, propagácia na internete 

prostredníctvom web stránky obce 2.2

Počet propagovaných kultúrnych 

podujatí 60 11

12. Aktualizácia web stránky 2.7

Hlavné ukazovatele plnenia projektu (môže byť viac ukazovateľov)

Neinvestičné projekty a aktivity (tzv. soft)  v sume nad 1000 EUR/projekt realizované v r. 2017 v nadväznosti na plnenie programu rozvoja obce

P.č. Názov projektu/realizovanej aktivity
Číslo oblasti/**                
(vybrať z možností pod 

tabuľkou)

Termín realizácie
Celkový 

rozpočet  

projektu (EUR)

z toho 

cudzie 

zdroje krytia 

(EUR)

Celková minutá 

suma v r. 2017



13.

Spracovať globálnu koncepciu propagácie 

histórie obce v knižnej podobe, aj multimediálnej 

forme 2.7 2017 2017 1300 0 1300

Počet spracovaných reklamných 

informačných letákov, kníh o obci a 

multimediálnych prezentácií (1 

propagácia v knihe Tekov z neba 

hradená obcou - spracovávané od r. 

2016, vydané v r. 2017) 3 1

14.

Podpora budovania informačných tabúľ v obci - 

značenie prameňa Žitava 2.3 2017 2017 1169 1169 Počet nových inštalovaných tabúľ 5 3

15.

Informačné systémy samosprávy a elektronizácia 

služieb - prostredníctvom projektu DCOM, rozvoj 

infraštruktúry informačných systémov 

samosprávy 2.7 2017 2017 3453 3453

Podiel transakčných typov služieb na 

celkovom počte základných 

verejných e-služieb 20% 20%

16.

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb 

poskytovaných na úrovni samosprávy 2.7 2017 2017 1103 1103

On-line dostupnosť 20 základných 

verejných služieb - máme 138 služieb 95% 100%

17.

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu - 

nové prípojky realizované StVPS 2.3 2017 2017  -  -  - 

Percento obyvateľov zásobovaných z 

verejných vodovodov 99% 95,84%

* tieto soft projekty boli zrealizované, avšak 

stáli obec minimum finančných prostriedkov, 

príp. neboli na ne žiadne výdavky 

Oblasť**

2. Neinvestičné aktivity a projekty:

2.1 výchovno-vzdelávacie

2.2 zachovanie a rozvíjanie kultúr. hodnôt

2.3 poskytovanie služieb

2.4 vypracovanie projekt. dokum., plánov a stratégií

2.5 ochrana život. prostredia

2.6 partnerstvá a spolupráca, výmena skúseností, ...

2.7 IKT, webstránky, ... 

2.8 informačné a propagáčné aktivity

2.9 iné


