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

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



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

dĺžka vybudovanej vodovodnej siete (km)

počet pripojených domácností na vodovod

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
BVS, a.s. vybudovala prípojku pri dedine - kolaudácia  

koncom r.2015

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

zabezpečenie zásobovania obyvateľstva kvalitnou pitnou 

vodou

Výstupy vybudovaná vodovodná sieť

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou absencia obecného vodovodu

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.

Názov projektu Vybudovanie vodovodnej siete v obci  

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

Dĺžka dobudovanej kanalizačnej siete (km)                                                    

Počet pripojených domácností na splaškovú kanalizáciu

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky

ČOV je vybudovaná v Holíči. Obce v povodí Chvojnica 

vrátane Lopašova nemajú vybudovanú kanalizáciu – 

Chvojnica v režime 5.stupňa ochrany. Pre realizáciu projektu 

verejnej kanalizácie vzniklo združenie Viesky. Právoplatné 

stavebné povolenie na výstavbu je už vydané,  ešte treba 

zabezpečiť financovanie  – pomocou dotácie.  

ň

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zabezpečenie odvádzania odpadových vôd 

Výstupy 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 obec nie je odkanalizovaná 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.

Názov projektu Vybudovanie splaškovej kanalizácie  

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

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 (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
Vybudovanie zberného dvora  sa plánuje v spolupráci s 

okolitými obcami v rámci združenia.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v 

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 Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.

Názov projektu Vybudovanie zberného dvora  

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

 plocha vybudovaného kompostoviska (m2)                                                                          

množstvo zhodnocovaného odpadu (t/rok)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
Vybudovanie kompostoviska  v spolupráci s okolitými obcami 

v rámci združenia

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu obmedzenie ukladania BRO na skládky odpadov

Výstupy vybudované kompostovisko

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou absencia zariadenia na zhodnocovanie biologicky 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 4.

Názov projektu Vybudovanie kompostoviska

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

počet územno-plánovacej dokumentácie

počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí 

prostredníctvom realizácie projektu

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP

Poznámky
Zabezpečenie vypracovania územno-plánovacej dokumentácie 

obce

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu
zaobstaranie základného nástroja rozvoja  a starostlivosti o 

životné prostredie

Výstupy vypracovaný územný plán obce

Užívatelia obyvatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou absencia  územno-plánovacej dokumentácie obce

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 5.

Názov projektu Vypracovanie územného plánu obce

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

m2 zateplených plôch                                                                 

m2 zrekonštruovaných plôch                                                                                                                                                                                                              

ročná úspora energie

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
Projektový zámer zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a 

strechy objektu, výmenu okien, obnovu zariadenia,  

dovybavenie kuchyne a rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

Výstupy zrekonštruovaný objekt

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 energeticky náročná prevádzka 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 6.

Názov projektu
Rekonštrukcia spoločného objektu obecného úradu (Ocú) a 

kultúrneho domu (KD)

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

Kapacita zariadenia 

Počet m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

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

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 7.

Názov projektu Vybudovanie denného stacionára

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

m2 zateplených plôch                                                                 

m2 zrekonštruovaných plôch                                                                                                                                                                                                              

ročná úspora energie

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky

Zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie, výmena 

okien a dverí, rekonštrukcia vykurovania) a osadenie 

solárnych panelov na budove (využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie na ohrev vody)

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň poskytovaných služieb predškolského 

Výstupy vynovený objekt MŠ

Užívatelia deti, zamestnanci MŠ, obyavatelia obce

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou  budova v zlom technickom stave

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 8.

Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky Jedná sa o hernú plochu, sociálne zariadenia a šatne.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň poskytovaných služieb

Výstupy dobudovaný objekt

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 nedobudované hokejbalové ihrisko

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 9.

Názov projektu Dobudovanie hokejbalového ihriska

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) dĺžka vybudovanej infraštruktúry (km)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
Realizácia môže byť až po vybudovaní kanalizácie.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy nové 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 chýba už len asfaltový koberec 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 10.

Názov projektu

Dobudovanie miestnych komunikácií v rámci novej obytnej 

zóny rodinných domov  

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) dĺžka vybudovanej infraštruktúry (km)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
Realizácia môže byť aj pred vybudovaním kanalizácie.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy nové 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 absenica chodníkov v novej obytnej zóne

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 11.

Názov projektu

Dobudovanie chodníkov v rámci novej obytnej zóny 

rodinných domov  

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

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

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky Realizácia môže byť až po vybudovaní kanalizácie.

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 v obci

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 12.

Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov  v obci

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) dĺžka vybudovanej cyklistickej komunikácie (km)

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky
V rámci MAS HORNÉ ZÁHORIE sa plánuje výstavba 

cyklotrasy: Skalica – Mokrý Háj – Zlatnícka dolina

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Cieľ projektu

zabezpečenie cyklistickej dopravnej obslužnosti obce a 

dostupnosti na okolité obce, resp. prírodu                                         

Výstupy vybudovaná cyklotrasa

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 cyklotrsy v katastri obce

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 13.

Názov projektu Výstavba cyklotrasy

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

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

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty)

Zmluvné podmienky

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky

Plánujú sa vybudovať 2 menšie oddychové zóny (revitalizácia 

a výsadba zelene, osadenie mobiliáru vrátane prvkov detského 

ihriska):

 1. v rámci novej obytnej zóny rodinných domov ( vedľa 

kultúrneho domu) a

2. pri MŠ a bytových domoch

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

m2 zrekonštruovaných plôch

Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Cieľ projektu

Výstupy

Užívatelia

zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom 

zvýšenia atraktivity a bezpečnosti jej verejných priestranstiev  

 obnovené verejné priestranstvá

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 Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 14.

Názov projektu Úprava verejných priestranstiev

Garant OBEC LOPAŠOV



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 15.

Názov projektu Výstavba odstavných plôch

Garant OBEC LOPAŠOV

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou poddimenzovaná kapacita odstavných plôch

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy rozšírená kapacita odstavných plôch

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) m2 vybudovaných plôch

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky Vybudovanie odstavných plôch pri cintoríne.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 16.

Názov projektu Rekonštrukcia zastávky

Garant OBEC LOPAŠOV

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou nevyhovujúci stav zastávok

Cieľ projektu zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce

Výstupy zrekonštruované zastávky

Užívatelia obyvatelia a návštevníci obce

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) počet zrekonštruovaných zastávok                                                     

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky

V rámci MAS HORNÉ ZÁHORIE sa plánuje rekonštrukcia 

zastávok v obci: 2 pri hlavnej ceste a 1 na ceste smerom na 

Oreské.

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020



Fáza/míľnik

Príprava projkt.dokumentácie

Vydanie stavebného povolenia

Spracovanie a podanie žiadosti

Výber dodávateľa

Realizácia projektu

Kolaudácia

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 

(eur)

z toho 

súkromné 

zdroje

EU ŠR VÚC Obec

Projektová dokumentácia

Realizácia projektu

SPOLU 2016-2020 Podľa R*

Podľa R* - Náklady sa doplnia až po spracovaní rozpočtu 

Kontaktná osoba garanta Marián Bederka

Základné údaje o projektovom zámere č. 17.

Názov projektu Vybudovanie bytového domu

Garant OBEC LOPAŠOV

Partneri garanta (spolupráca s ...)

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

Stav projektu pred realizáciou dopyt po nových nájomných bytoch

Cieľ projektu zvýšiť kapacitu bytového fondu obce

Výstupy 9 nových  bytových jednotiek

Užívatelia pôvodní a prisťahovaní obyvatelia obce

Obec 1/2016-12/2020

Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) počet nových bytových jednotiek

Zmluvné podmienky Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ

Riziká Neschválenie NFP, neúspešné VO  

Poznámky

Jedná sa o vybudovanie nového bytového domu (9 bytových 

jednotiek) pomocou ŠFRB. Je potrebné ešte zabezpečiť 

pozemok (buď kúpou alebo výmenou).

Realizácia projektu

Súčinnosť iného odboru alebo 

subjektu
Termín (mesiac/rok)

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020

Financovanie projektu

z toho verejné zdroje

Obec 1/2016-12/2020

Obec 1/2016-12/2020


