
Príloha č.4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obce Kovarce na roky 2015 - 2020



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

Dĺžka dobudovanej kanalizačnej siete (km)

m3 vyčistenej splaškovej vody                                                       

počet pripojených subjektov na splaškovú kanalizáciu

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
 kanalizáciu je potrebné dobudovať na uliciach:

Cintorínska, Fabrická, Za humnami, Nová ulica.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zabezpečenie odvádzania odpadových vôd v celej obci

Výstupy dobudovaná kanalizačná sieť

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou  Približne 25% kanalizačnej siete v obci ešte chýba

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.

Názov projektu Dobudovanie kanalizácie

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

plocha vybudovaného zberného dvora (m2)                                              

počet zložiek odpadu separovaných v zbernom dvore

množstvo vyseparovaného odpadu v zbernom dvore (t/rok)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Zriadenie zberného dvora v priestoroch bývalej píly (oproti 

družstvu) v zmysle platnej legislatívy. Práce boli zahájené 

svojpomocne, je potrebné  dobudovať oplotenie, vyriešiť 

elektriku, rekonštruovať budovu, zaobstarať zabezpečovací 

systém (kamerový aj poplašný).

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti 

separovaného zberu

Výstupy vybudovaný zberný dvor

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou absencia zberného dvora v obci

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.

Názov projektu Zriadenie zberného dvora

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) plocha ochránená pred povodňami (m2)  

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

pred realizáciou protipovodňových opatrení v západnej a 

juhozápadnej časti katastra (tzv. “Slivkový jarok“)  je 

potrebné riešiť vlastnícke vzťahy (nie je majetkom obce)

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zlepšenie situácie v oblasti odtokových pomerov z územia 

Výstupy

preventívne protipovodňové opatrenia v časti katastra 

"Slivkový jarok", zrekonštruované a dobudované 

odvodňovacie kanály a priekopy v intraviláne, 

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou problémová situácia v čase prívalových dažďov

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.3.

Názov projektu Protipovodňové opatrenia

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

1/2016-12/2020Obec

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

počet vymenených okien a dverí                                                

m2 zateplených plôch                                                                                                          

ročná úspora energie

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky Jedná sa o zateplenie budovy a rekonštrukciu strechy

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Výstupy

zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy,                  

zníženie verejných výdavkov

Užívatelia pacienti ZS, zamestnanci ZS, obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou  prevádzka budovy je energeticky náročná

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 4.

Názov projektu Rekonštrukcia zdravotného strediska

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

1/2016-12/2020Obec

Poznámky

Zriadenie DS – v priestoroch obecnej budovy, ktorá sa 

nachádza na námestí v okolí KD (budova sa plánuje 

prebudovať na polyfunkčný objekt - okrem DS sa v ňom 

vytvoria priestory aj pre knižnicu, príp. iné obecné účely).

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

Kapacita zariadenia 

Počet m2 zrekonštruovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Cieľ projektu

zabezpečiť odbornú službu priamo v obci, ktorá zodpovedá 

potrebám občana so zohľadnením jeho potrieb, prirodzených 

vzťahov a rodiny.

Výstupy denný stacionár

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou absencia denného stacionára, dopyt po zariadení tohto typu

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 5.

Názov projektu Zriadenie denného stacionára (DS)

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

počet vymenených okien                                                  m2 

zateplených plôch                                                                                                          

ročná úspora energie 

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky
Jedná sa o zateplenie strechy a obvodového plášťa MŠ, 

výmenu okien (cca.18-20 ks, časť už bola vymenená)

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Výstupy zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy,                  

Užívatelia deti, zamestnanci MŠ, obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou  prevádzka budovy je energetický náročná

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 6.

Názov projektu Rekonštrukcia objektu MŠ

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2015 30,000 0 28,500 1,500

                                 

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 2015

Obec 2015

Obec 2015

Obec 2015

Obec 2015

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

počet nových priestorov                                                                        

m2 zrekonštruovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Realizácia stavebno-technických úprav pre vytvorenie 2 

miestností pomocou dotácie z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu Zabezpečiť dostatok priestorov pre udržanie kapacity MŠ.

Výstupy

2 nové miestnosti (1 spálňa, 1 šatňa) vytvorené z terasy a 

balkóna budovy

Užívatelia deti, zamestnanci MŠ, obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 2015

Stav projektu pred realizáciou Nedostatok priestorov MŠ

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 7.

Názov projektu Udržanie kapacity MŠ

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016 206,000 0 200,000 6,000

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2016

Obec 1/2016-12/2016

Obec 1/2016-12/2016

Obec 1/2016-12/2016

Obec 1/2016-12/2016

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

m2 zateplených plôch                                                                                                          

ročná úspora energie

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky
Žiadosť o podporu formou dotácie na zateplenie budovy bola 

predložená v OKT/2015 na ENVIROFOND. (Strecha budovy 

už v minulosti bola zrekonštruovaná, aj okná boli vymenené).

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Výstupy zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy,                  

Užívatelia žiaci, zamestnanci ZŠ, obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2016

Stav projektu pred realizáciou  prevádzka budovy je energetický náročná

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 8.

Názov projektu Rekonštrukcia objektu ZŠ

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) Počet kvalitnejších služieb                                                                                               

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Skvalitnenie a ďalší rozvoj knižnice.

Premiestnenie knižnice do priestorov objektu pred Ocú  

(plánuje sa rekonštrukcia spomínaného objektu na 

polyfunkčný objekt)

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň poskytovaných služieb knižnice

Výstupy

kvalitná knižnica v polyfunkčnom objekte, rozšírený knižný 

fond

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou

nevyhovujúce priestory a vybavenie knižnice, dopyt po 

zdokonaľovaní knižnice

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.9.

Názov projektu Skvalitnenie knižnice

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky
Výstavba multifunkčného ihriska  medzi telocvičňou a 

zdravotným strediskom

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

podporiť športovo-pohybové aktivity a zdravý životný štýl 

obyvateľov

Výstupy multifunkčné ihrisko v areáli školy

Užívatelia žiaci a obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou absencia multifunkčného ihriska v obci

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.10.

Názov projektu Výstavba multifunkčného ihriska

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

podporiť športovo-pohybové aktivity a zdravý životný štýl 

obyvateľov

Výstupy vonkajší fitpark - osadené športové prvky v exteriéri

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou absencia externého fitparku v obci

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 11.

Názov projektu Výstavba externého FITPARKU

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zabezpečiť vhodné podmienky pre oddych a relax občanov

Výstupy nová oddychová zóna na ceste ku kaplnke

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou nepostačujúce plochy pre oddych a relax

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 12.

Názov projektu Vybudovanie oddychovej zóny

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016 - 12/2020

Obec 1/2016 - 12/2020

Obec 1/2016 - 12/2020

Obec 1/2016 - 12/2020

Obec 1/2016 - 12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky 1.Vybudovanie detského ihriska na ploche pri „starej lekárni“  

2.Rekonštrukcia detského ihriska pri Ocú

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zabezpečiť vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity 

Výstupy detské ihriská 

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou nedostatočný počet detských ihrísk

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 13.

Názov projektu Budovanie a obnova detských ihrísk

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016 - 12/2016

Obec 1/2016 - 12/2016

Obec 1/2016 - 12/2016

Obec 1/2016 - 12/2016

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 zrekonštruovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Priestory polyfunkčného objektu budú slúžiť pre denný 

stacionár (ktorý sa plánuje zriadiť do 2020) a knižnicu (ktorá 

bude presťahovaná z „domu služieb“),  prípadne pre iné 

obecné účely.

(v súčasnosti sa v budove nachádza skládka odpadu – „zberný 

dvor“)

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu vytvoriť vyhovujúce priestory pre rôzne obecné účely

Výstupy obecná budova zrekonštruovaná na polyfunkčný objekt

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou

nevyhovujúci technický stav budovy, nedostatok priestorov 

pre rôzne obecné účely

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 14.

Názov projektu Rekonštrukcia obecnej budovy pred Ocú

Garant Obec Kovarce



 

 

Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

m2  rekonštruovaných plôch                                                                               

m2  vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Rekonštrukcia objektu a jeho rozšírenie formou nadstavby.

Plánuje sa aj predloženie žiadosti  na MV SR o pridelenie 

hasičského vozidla IVECO DAILY

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu skvalitniť materiálne zázemie požiarnej ochrany

Výstupy zrekonštruovaný a rozšírený objekt hasičskej zbrojnice

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou technicky a kapacitne nevyhovujúci objekt požiarnej zbrojnice

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 15.

Názov projektu Rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava dokumentácie

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 ozvučených plôch 

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

zabezpečiť dôstojné podmienky pre poslednú rozlúčku so 

zosnulými 

Výstupy  ozvučovací systém domu smútku

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočné ozvučenie domu smútku

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 16.

Názov projektu Ozvučenie domu smútku

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 zrekonštruovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky
Realizácia stavebno-technických opatrení kvôli narušenej 

statike veže a obnova zvonenia

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu záchrana a obnova pamiatkového fondu

Výstupy zrekonštruovaná veža kostola, obnovené zvonenie

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou zlý technický stav objektu

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 17.

Názov projektu Rekonštrukcia veže kostola a obnova zvonenia

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava dokumentácie

Vydanie povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) počet zrekonštruovaných pamiatok

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky Rekonštrukcia 250 ročného organu v kostole

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu záchrana a obnova pamiatkového fondu

Výstupy zrekonštruovaný organ

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou zlý technický stav organu

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 18.

Názov projektu Rekonštrukcia organu v kostole

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) počet osadených kamier

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky Osadenie kamier na verejných priestranstvách obce

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku obce, resp. jej 

obyvateľov a návštevníkov

Výstupy nainštalovaný kamerový systém v obci

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou výskyt vandalizmu, krádeží a inej protispoločenskej činnosti

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 19.

Názov projektu Vybudovanie kamerového systému v obci

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry

miestnych komunikácií (km)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Nasledovné úseky MK je potrebné rekonštruovať:

1.“Družstevná ul.“ –na začiatku ulice,

2.“Lekárnická ul.“ – v prvej polovici ulice,

3.“Parková“ – po celej dĺžke ulice,

4.“Fabrická ul.“ -  okrem úseku, kt. je vo vyhovujúcom stave,

5.“Štefánikova ul. (Rebríková)“ -  po celej dĺžke ulice,

6.“Spojovacie ul. (Jagelkova)“ – po celej dĺžke ulice,

7.“Tribečská ul.“ - po celej dĺžke ulice, (veľmi úzka ulica, preto 

sa v uvažuje so zavedením jednosmernej premávky s možnosťou 

parkovania na jednej strane cesty, predtým však bude nutné 

vysporiadanie vlastníckych  vzťahov),

8.“Hurbanova ul.“ - po celej dĺžke ulice,

9.“Ul. č.3 (Škotova)“ - po celej dĺžke ulice,

10.“Ul.Vojtušova (slepá ulica)“ - po celej dĺžke ulice - vrátene 

mostíka,

11.“Prístupová cesta k ČOV“ - po celej dĺžke ulice

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy obnovené miestne komunikácie

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou zlý technický stav miestnych komunikácií

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.20.

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Garant Obec Kovarce



*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry chodníkov (km)                                                         

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Nasledovné úseky chodníkov  je nutné rekonštruovať:

1.od pomníka povstalca až po miestny cintorín (z jednej 

strany)

2. na „Ludanickej ulici“ – od hlavnej križovatky po most

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy obnovené chodníky

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou zlý technický stav chodníkov

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 21.

Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) počet zrekonštruovaných zastávok                                                     

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Rekonštrukcia zastávok na ceste smerom na Oponice a na 

ceste smerom na Ludanice.

Projektový zámer je súčasťou stratégie MAS Svornosť

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy zrekonštruované zastávky

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou zlý technický stav zastávok

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 22.

Názov projektu Rekonštrukcia zastávok

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) Počet nových a obnovených dopravných značení

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Výmena dopravných značiek za reflexné resp. na žltom 

fluorescenčnom  podklade, resp. doplnenie dopravného 

značenia v obci

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v obci 

Výstupy Nové a obnovené dopravné značenia

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci stav dopravného značenia v obci 

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 23.

Názov projektu Rekonštrukcia a doplnenie dopravného značenia v obci

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 zrekonštruovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

1.Obnova námestia v okolí KD,  rekonštrukcia  spevnených 

plôch, osadenie mobiliáru, revitalizácia zelene.

Projektový zámer je súčasťou stratégie MAS Svornosť.

2.Zveľadenie verejných priestranstiev  v okolí kostola –  

vybudovanie chodníkov, živého plotu, výsadba zelene , 

osadenie mobiliáru.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom 

zvýšenia atraktivity a bezpečnosti jej verejných priestranstiev  

Výstupy  obnovené verejné priestranstvá

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou nevyhovujúci stav verejných priestranstiev

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.24.

Názov projektu Obnova a budovanie  verejných priestranstiev

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

1/2016-12/2020Obec

Poznámky

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Obec 1/2016-12/2020

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Obec 1/2016-12/2020

Výstupy osadené informačné a orientačné tabule v obci

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) počet osadených orientačných a informačných tabúľ

z toho verejné zdroje

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 25.

Názov projektu Vybudovanie orientačného a informačného systému v obci

Garant Obec Kovarce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou absencia orientačného a informačného systému v obci

Cieľ projektu budovanie systémov zvyšujúcich ľahšiu orientáciu v obci



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

dĺžka vybudovanej technickej infraštruktúry (km)                             

počet nových pozemkov pripravených na výstavbu rod. 

domov

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Vybudovanie kompletnej technickej infraštruktúry pre obytnú 

zónu rodinných domov (je potrebné aj vysporiadanie 

vlastníckych vzťahov)

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť kapacitu domového fondu obce

Výstupy nové stavebné pozemky pripravené na výstavbu rod. domov

Užívatelia pôvodní a prisťahovaní obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou dopyt po nových stavebných pozemkoch

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 26.

Názov projektu Vybudovanie novej obytnej zóny

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) dĺžka dobudovanej technickej infraštruktúry (km)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky
V súčasnosti je tu už postavených približne 10 RD

(je potrebné aj vysporiadanie vlastníckych vzťahov).

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

dobudovať technickú infraštruktúru pre obytnú zónu rodinných 

domov

Výstupy dobudovaná infraštruktúra

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou nedobudovaná infraštruktúra na ulici "Za humnami"

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.27.

Názov projektu Dobudovanie infraštruktúry na ulici „Za humnami“

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

počet vymenených okien a dverí                                                

m2 zateplených plôch                                                                                                          

ročná úspora energie

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Rekonštrukcia obecnej budovy, ktorá sa nachádza pri „starej 

lekárni“. Priestory objektu prenajíma obec miestnym 

podnikateľom, napr. kaderníctvu. (V priestoroch objektu sa v 

súčasnosti nachádza aj knižnica, ktorú však plánuje obec 

premiestniť do centra – do obecnej budovy pri Ocú).

Objekt si vyžaduje: zateplenie, výmenu okien, rekonštrukciu 

strechy a kúrenia.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Výstupy

zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy,                  

zníženie verejných výdavkov

Užívatelia podnikatelia a obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou  prevádzka budovy je energeticky náročná

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č.28.

Názov projektu Rekonštrukcia „domu služieb“

Garant Obec Kovarce



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa PD* 

*Podľa PD -  Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie, resp. v prípade už v súčasnosti hotovej projektovej dokumentácie ich doplníme v súlade s ňou.

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

m2  vybudovaných plôch                                                                                          

počet návštevníkov vyhliadkovej veže

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky

Výstavba vyhliadkovej veže v spolupráci s inými obcami  

nachádzajúcimi sa na druhej strane pohoria Tribeč.

Projekt sa plánuje v rámci Združenia obcí Mikroregiónu 

Západný Tríbeč.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu využiť prírodný a historický potenciál obce pre rozvoj 

Výstupy vyhliadková veža - rozhľadňa na vrchole Veľký Tribeč 

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) 1.1.2016 - 31.12.2020

Stav projektu pred realizáciou

absencia vyhliadkovej veže a existencia vhodnej lokality pre jej 

výstavbu v katastri obce

Kontaktná osoba garanta Ing. Andrej Čopík

Základné údaje o projektovom zámere č. 29.

Názov projektu Výstavba rozhľadne

Garant Obec Kovarce


