Formulár č. R 6 – Akčný plán na roky 2016 - 2017
Akčný plán pre Hospodársku oblasť
Špecifický cieľ: 1.1.1. Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
1.1.1.1 Rekonštrukcia a vybudovanie
chýbajúcich miestnych komunikácií
a chodníkov pre peších

NÁVRH AKTIVÍT

1.1.1.2 Výstavba autobusovej zastávky
NÁVRH AKTIVÍT

1.1.1.3 Realizácia statickej dopravy
a využitia verejných plôch na sídlisku

NÁVRH AKTIVÍT

Aktivita

Termín

Zodpovedný

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v dĺžke 5 km

(ul. Kpt. Nálepku, Mlynská, Melichara Zeleného,
Družstevná, M. R. Štefánika, Pod lesíkom, Jarková, cesta
k cintorínu, 2 nové ulice v lokalite Západ)

2016-2018

obec

410 000

rozpočet obce,
rozpočet EÚ,
štátne účelové
fondy, MPRV
cez MAS

2016

obec

15 000

rozpočet obce,
MPRV cez MAS

55 000

rozpočet obce,
rozpočet EÚ,
štátne účelové
fondy, MPRV
cez MAS

Realizácia: chodník ul.Jarková. MK na ul.Kpt.Nálepku od OcÚ po
ul.Mlynská vrátane výstavby dážďovej kanalizácie, ul.Mlynská,
MK okolo starého cintorína - prepojenie ul.Michalskej na
ul.Družstevnú, MK na cintorín a ku kostolu
Výstavba autobusovej zastávky v smere na Sabinov pri ceste I/68
s jazdným pruhom pre verejnú dopravu
Majetkové vysporiadnie záujmového územia, spracovanie
projektovej dokumentácie, stavebné povolenie, realizácia
stavby
Spracovanie projektovej dokumentácie a postupná realizácia
statickej dopravy na sídlisku – po ucelených častiach na základe
schválenej štúdie

2016-2018

obec

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby

Špecifický cieľ: 1.2.1 Vybudovanie chýbajúcich článkov technickej infraštruktúry
Opatrenie
1.2.1.1 Vybudovanie kamerového
systému

Aktivita
Vybudovanie kamerového systému s počtom 32 kamier

Termín

Zodpovedný

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

NÁVRH AKTIVÍT

Pokračovanie realizácie kamerového systému s osadením
minimálne 8 kamier v roku 2016 - spracovanie žiadosti pre
2016-2017
Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

1.2.1.2 Zlepšenie elektrifikácie v obci

Vytvorenie rezerv na zvýšenie výkonu trafostaníc

NÁVRH AKTIVÍT

Realizácia postupne podľa plánu VSD, a.s., obec zabezpečí
majetkoprávne vysporiadanie

1.2.1.3 Modernizácia verejného
osvetlenia

Výmena existujúcej osvetľovacej sústavy so zahustením
svetelných bodov za nové osvetlenie technológiou LED (výmena
166 svietidiel, rozšírenie sústavy o 94 svietidiel)

NÁVRH AKTIVÍT

Realizácia stavby

obec

2016-2022 obec, VSD, a,s,

2016

obec

Termín

Zodpovedný

2016-2022

obec

10 000

rozpočet obce,
dotácia MV SR

100 000

VSD, a.s.,
rozpočet obce

279 727

rozpočet obce,
rozpočet EÚ

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie informovanosti a orientácie turistov
Opatrenie

Aktivita

1.3.1.1 Zlepšenie podmienok na
informovanosť a orientáciu turistov

Zlepšenie podmienok informovanosti turistov - osadenie
informačných tabúľ

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie projektu a postupné osadenie informačných tabúľ
v závislosti od realizácie EuroVelo11

Predpokladaný
rozpočet

10 500

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
rozpočet EÚ

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zlepšenie podmienok na rozvoj podnikateľského sektora a zlepšiť ponuku pracovných príležitostí
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný

1.4.1.1 Podpora rozvoja
podnikateľských subjektov zo strany
obce

Zverejňovať a zviditeľňovať sumár voľných priestorov v obci
vhodných na podnikanie prostredníctvom web- stránky obecných
novín

2016-2022

obec

NÁVRH AKTIVÍT

Zriadiť na obecnom webovom sídle sekciu s informáciami pre
rozvoj podnikania

Termín

Zodpovedný

Predpokladaný
rozpočet

500 ročne

Zdroje
financovania

rozpočet obce

Akčný plán pre Enviromentálnu oblasť
Špecifický cieľ: 2.1.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie

Aktivita

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

2.1.1.1 Zabezpečenie protipovodňovej
Regulácia vodného toku Torysy pri záhradkárskej kolónii
ochrany a vododržnosti územia
NÁVRH AKTIVÍT

2016-2022

obec, SVP

Termín

Zodpovedný

2016

obec

rozpočet SVP

Realizácia na základe investičného plánu SVP - zabezpečiť
zaradenie úseku do investičného plánu

Špecifický cieľ: 2.1.2 Zabezpečenie dostatku pitnej vody
Opatrenie

Aktivita

2.1.2.1 Vybudovanie verejného
vodovodu na ul. Družstevná

Vybudovanie verejného vodovodu na ul. Družstevnej

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie a podanie žiadosti o NFP, realizácia stavby

Predpokladaný
rozpočet

60 000

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

Špecifický cieľ: 2.1.3 Minimalizácia vzniku odpadov, ekologické nakladanie s odpadmi
Opatrenie
2.1.3.1 Znižovanie produkcie odpadov

Aktivita

NÁVRH AKTIVÍT

2.1.3.2 Výstavba obecného zberného
dvora a kompostoviska

Vybavenie kompostoviska vhodnou technológiou (štiepkovača,
čelného nakladača, prekopávača kompostu, kompostovacích
boxov)

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie projektovej dokumentácie pre prevádzku
kompostoviska - nákup štiepkovača

2.1.3.2 Výstavba obecného zberného
dvora a kompostoviska

Zriadenie zberného dvora nad hospodárskych dvorom

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie projektovej dokumentácie, pre stavebmé
povolenie, spracovanie žiadosti o NFP, realizácia výstavby

2.1.3.3 Propagácia metód moderného
odpadového hospodárstva

Podporiť vzdelávanie a výchovu všetkých skupín obyvateľov
k ochrane a tvorbe životného prostredia

Zdroje
financovania

Zodpovedný

2016-2022

obec, Marius
Pedersen, a,s,

50 000

rozpočet obce,
Marius
Pedersen, a,s,

2016-2020

obec

30 000

rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

75 000

rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

Zvýšenie podielu separácie odpadov a zhodnocovania
separovaných odpadov
Rozšírenie separovaného zberu - osadenie zberných nádob na
zber skla na sídlisku s realizáciou stojísk pre ďalší separovaný
odpad

Predpokladaný
rozpočet

Termín

2016-2018

obec

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie informačného materiálu o nakladaní s odpadmi v
náväznosti na nový zákon o odpadoch

2016-2022

obec

5 000 (700
ročne)

rozpočet obce

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Akčný plán pre Spociálnu oblasť
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zlepšenie podmienok v školstve
Opatrenie

Aktivita

3.1.1.1 Zlepšenie technického stavu
budovy MŠ a zníženie jej energetickej
náročnosti

Rozšírenie kapacít MŠ so zvýšením energetickej hospodárnosti
budovy Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú
úpravu MŠ s rozšírením priestorov pre 2 ročné deti

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie, energetického auditu, projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie, žiadosti o NFP - kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2015-6 Zníženia energetickej náročnosti verejných budov,
realizácia stavby

3.1.1.2 Zabezpečenie materiálno –
technického vybavenia MŠ

Obstaranie nového nábytku a IKT vybavenia

NÁVRH AKTIVÍT

Nákup nového nábytku a IKT vybavenia

3.1.1.3 Dovybavenie odborných učební Dovybavenie odborných učební učebnými pomôckami (fyzika,
ZŠ
chémia, školská dielňa) – počet špeciálnych tried 8
NÁVRH AKTIVÍT

Nákup učebných pomôcok pre špeciálne učebne

3.1.1.4 Rekonštrukcia vnútorných
priestorov budovy ZŠ a jej materiálnotechnické dovybavenie

Rekonštrukcia elektrických zariadení a rozvodov budovy základnej
školy a rekonštrukcia podláh v triedach

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu
rekonštrukcie elektrických rozvodov

Revitalizácia športového areálu pri ZŠ – (futbalové ihrisko,
3.1.1.5 Revitalizácia športového areálu
atletická dráha a rozbehová dráha, výstavba multifunkčného
pri ZŠ
ihriska)

Termín

Zodpovedný

2016-2017

obec

459 000

rozpočet obce,
rozpočet EÚ

2016-2017

obec, ZŠsMŠ

15 000

rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

15 000

rozpočet obce,
rozpočet ZŠ,
štátne účelové
fondy

50 000

rozpočet obce,
rozpočet ZŠ,
štátne účelové
fondy

2016-2017

2016

obec, ZŠsMŠ

obec, ZŠsMŠ

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu
športového areálu

2015-2016

obec, ZŠsMŠ

70 700

rozpočet obce,
rozpočet ZŠ,
štátne účelové
fondy

Špecifický cieľ: 3.2.1 Zriadenie chýbajúcich zariadení a sociálnych služieb pre obyvateľov
Opatrenie

Aktivita

3.2.1.1 Vybudovanie denného
Spracovanie projektovej dokumentácie a zriadenie denného
stacionára pre poskytovanie sociálnej a stacionára pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti –
zdravotnej starostlivosti
počet klientov 20
NÁVRH AKTIVÍT

Zdroje
financovania

Zodpovedný

2016-2017

obec

125 000

rozpočet obce,
rozpočet EÚ

2016

obec

10 000

rozpočet obce

Termín

Zodpovedný

2016-2018

obec

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby

3.2.1.1 Vybudovanie denného
stacionára pre poskytovanie sociálnej a Zriadenie materského centra
zdravotnej starostlivosti
NÁVRH AKTIVÍT

Predpokladaný
rozpočet

Termín

Vyčleniť v nevyužívaných obecných priestoroch priestor pre
zriadenie materského centra a zariadiť ho potrebným
materiálno-technickým vybavením

Špecifický cieľ: 3.3.1 Kultúra ako rovnocenná súčasť života
Opatrenie

Aktivita

3.3.1.1 Podpora starostlivosti
o kultúrne dedičstvo obci

Obnova a dlhodobo udržateľný rozvoj archeologických lokalít –
FEDELEMKA – zriadenie muzeálnej expozície

NÁVRH AKTIVÍT

Zriadiť muzeálnu expozíciu z archeologických vykopávok v
zrekonštruovanej budove bývalej kotolne v rámci Programu
Interreg Poľko-Slovensko

3.3.1.1 Podpora starostlivosti
o kultúrne dedičstvo obci

Obnova pôsobenia divadelného súboru Jula Zborovjana

Predpokladaný
rozpočet

10 000

Zdroje
financovania

rozpočet obce,
rozpočet PL-SK

NÁVRH AKTIVÍT

Zabezpečiť priestorové možnosti pre obnovenie činnosti
divadelného súboru v zrekonštruovanej budove bývalej kotolne 2016-2022
v rámci Programu Interreg Poľko-Slovensko

3.3.1.2 Rekonštrukcia objektov
Stavebná úprava bývalej kotolne na kultúrno – spoločenské
a priestorov určených na organizovanie
a športové využitie
kultúrnych a spoločenských podujatí

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a
realizáciu stavby, spracovať žiadosť o NFP v rámci Programu
Interreg Poľko-Slovensko

3.3.1.3 Zlepšenie kvality a pestrosti
kultúrnych podujatí pre rôzne cieľové
skupiny

Pripravovať a organizovať podujatia pre všetky vekové a cieľové
skupiny

NÁVRH AKTIVÍT

Relaizácia kultúrnych podujatí podľa ročného plánu Komisie pre
školstvo, kultúru, šport a mládež

12 000 (cca 2
000 ročne)

obec

rozpočet obce,
rozpočet PL-SK

2016-2017

obec

208 000

rozpočet obce,
rozpočet PL-SK

2016-2022

obec

70000 (10 000
ročne)

rozpočet obce

Termín

Zodpovedný

2016

obec

2016-2022

obec

Termín

Zodpovedný

Špecifický cieľ: 3.3.2 Zlepšenie podmienok na rozvoj športu
Opatrenie

Aktivita

3.3.2.1 Rekonštrukcia objektov a
priestorov určených na organizovanie
športových podujatí

Rekonštrukcia športového areálu (tribúny, šatní a sociálneho
zariadenia, výstavba multifunkčného ihriska)

NÁVRH AKTIVÍT

Podaná žiadosť o NFP - Envirofond, v prípade úspechu žiadosti
realizácia rekonštrukcie

3.3.2.2 Zlepšenie kvality a pestrosti
športových podujatí

Pripravovať a organizovať podujatia pre všetky cieľové skupiny

NÁVRH AKTIVÍT

Podpora športu cez VZN č.07/2013 o poskytnutí dotácií z
rozpočtu obce na základe rozhodnutia Komisie pre školstvo,
kultúru, šport a mládež

Predpokladaný
rozpočet

247 500

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

105 000 (15 000
rozpočet obce
ročne)

Špecifický cieľ: 3.4.1 Rozvoj bývania
Opatrenie

Aktivita

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

3.4.1.1 Výstavba nových obecných
nájomných bytov

Výstavba troch nájomných 12 b.j. bytových domov (medzi
lokalitou Sever a cintorínom, na ul. M. R. Štefánika – 1 a 2-izbové
byty)

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a
realizáciu stavby 1 x 12 b.j., spracovať žiadosť na ŠFRB

3.4.1.2 Podpora súkromnej bytovej
výstavby

Rozšírenie zastavanosti obce o nové lokality pre výstavbu
rodinných domov (lokalita Západ – 40 nových domov)

NÁVRH AKTIVÍT

Spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a
realizáciu stavby kanalizácia pre už vybudované a budované RD
v rámci výzvy OP KŽP, spracovanie žiadosti o NFP

2016-2017

2016-2022

obec

obec

POZNÁMKY:
1. návrh akčného plánu na roky 2016-2017 vychádza zo schváleného PRO Šarišské Michaľany na roky 2015-2022
2. predpokladaný rozpočet je kvalifikovaným odhadom a pri investičných akciách bude spresnený na základe rozpočtu PD
3. predpokladaný rozpočet je uvádzaný pre realizáciu celej aktivity
4. termín realizácie je uvádzaný v časovom horizonte podľa PRO s cieľovým rokom realizácie aktivity

1 500 000

rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

1 500 000

rozpočet obce,
štátne účelové
fondy

