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4. Programová časť
4.4 Opatrenia a aktivity pre Prioritu A – Investície do základnej infraštruktúry
Znenie aktivity A.3.2 sa mení nasledovne:
Názov

A.3.2 Obnova areálu ihriska a doplnenie jeho vybavenia

Opis - stav pred realizáciou

Stav prevádzkovej budovy (šatní) ihriska je nevyhovujúci; ihrisku chýba
tribúna

Opis - výstupy

Prevádzková budova bude rekonštruovaná a plynofikovaná. Doplní sa
vybavenie areálu ihriska o nové objekty a prvky pre rekreačno-športové
aktivity, multifunkčné ihrisko, rozšíria sa podmienky pre trávenie voľného
času v exteriéri areálu.

Garant

obec

Kontaktná osoba garanta

starostka

Spolupráca

-

Obdobie realizácie

2021-2022

Väzba na cieľ

Výstavba a zlepšenie stavu budov a areálov vo vlastníctve obce

Užívatelia

obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

–

Riziká

nezískanie NFP

Postup realizácie

–

Náklady

100 000 Eur

Financovanie

obec, fondy EÚ

Zmluvné podmienky

–

Poznámky

–

Dopĺňa sa nová aktivita A.3.6:
Názov

A.3.2 Modernizácia detského ihriska a oddychového parku

Opis - stav pred realizáciou
Opis - výstupy

Detské ihrisko a park sa modernizuje, doplní o nové herné prvky / zostavy.

Garant

obec

Kontaktná osoba garanta

starostka

Spolupráca

-

Obdobie realizácie

2021-2022

Väzba na cieľ

Výstavba a zlepšenie stavu budov a areálov vo vlastníctve obce

Užívatelia

obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

–

Riziká

nezískanie NFP

Postup realizácie

–

Náklady

50 000 Eur

Financovanie

obec, fondy EÚ

Zmluvné podmienky

–

Poznámky

–

Znenie aktivity C.2.2 sa mení nasledovne:
Názov

C.2.2 Systém informačných a navigačných tabúľ

Opis - stav pred realizáciou

V obci chýbajú informačné a navigačné tabule

Opis - výstupy

Pre zlepšenie propagácie obce, turistických možností a ďalších zaujímavostí
obce budú na prístupových komunikáciách do obce umiestnené navigačné
a uvítacie tabule. Okrem toho sa v centre obce osadia aj informačné tabule,
ako aj elektronické informačné tabule a úradná tabuľa obce.

Garant

obec

Kontaktná osoba garanta

starostka

Spolupráca

mikroregión

Obdobie realizácie

2021-2022

Väzba na cieľ

Posilnenie identity obce

Užívatelia

návštevníci, obyvatelia, podnikatelia

Indikátory monitoringu

zvýšenie počtu návštevníkov obce o 20%

Riziká

nedostatok finančných zdrojov

Postup realizácie

–

Náklady

20 000 Eur

Financovanie

obec (fondy EÚ)

Zmluvné podmienky

–

Poznámky

–

