Príloha č. 1 Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi
1. Súlad projektu s PHSR (obce, resp.
regiónu alebo mikroregiónu, ktorého
je obec členom a VÚC) schválenej
pred vyhlásením Výzvy
Má obec vypracovaný PHSR?

Opis súladu projektu s PHSR obce.

Opis súladu projektu s PHSR mikroregiónu
alebo regiónu, ktorého je obec členom.

Opis súladu projektu s PHSR VÚC.

2. Kvalita projektu a súlad s prioritnými
indikátormi
2.1. Komplexnosť projektu

Rieši projekt viacero na seba nadväzujúcich
a súvisiacich aktivít (napr. rekonštrukcia
cesty, priľahlých chodníkov, verejného
osvetlenia a pod.)? Koľko % z výdavkov na
projekt je vynaložených na vzájomne
súvisiace a prepojené aktivity?

2.2.

1

Rekonštrukcia,
modernizácia,
dostavba existujúcich objektov

Opis1
(max 1200 znakov)
Áno

Nie

Predkladaný projekt je v súlade
s PHSR obce, s opatrením 3.1.
Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, s opatrením č.3.4.
Revitalizácia a úprava verejných
priestorov .
Obec nie je členom žiadneho
mikroregionálneho ani regionálneho
združenia.
Projekt, ktorý obec predkladá je
v súlade
s
PHSR
VÚC
Banskobystrického kraja - Prioritou
7.3. Zvyšovanie kvality života na
vidieku a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva, s opatrením 7.3.2.
Dobudovanie
miestnej
infraštruktúry, revitalizácia majetku
obce.
Opis
(max 1200 znakov)
Projekt
rieši
komplexne
rekonštrukciu
miestnych
komunikácií,
vrátane
ich
odvodňovacieho systému, ako aj
rekonštrukciu
a modernizáciu
verejného osvetlenia, ktoré majú
zvýšiť
bezpečnosť
cestnej
premávky,
obyvateľov
i návštevníkov obce. V prípade
rekonštrukcie verejného osvetlenia
je významným prínosom úspora
elektrickej energie (o 40-50%),
a zlepšenie životného prostredia
výmenou
nebezpečných
ortuťových výbojok za sodíkové.
Spolu
s
úpravou
verejných
priestranstiev sa tak zvýši kvalita
života obyvateľov obce ako i jej
návštevníkov
a zároveň
sa
zatraktívni
vzhľad
obce.
Na
vzájomne súvisiace a prepojené
aktivity je vynaložených
100%
výdavkov na projekt.
Opis
(max 1200 znakov)

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady2
Príloha č.22
Viď strana č. 34
PHSR obce Horná
Zelená

Viď strana č. 55
PHSR obce Horná
Zelená

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady

Žiadosť - časť 6 –
Predmet projektu

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady

V prípade, že je daná požiadavka pre projekt relevantná, uveďte stručný opis naplnenia jednotlivých indikátorov.
Žiadateľ uvedie prílohu ŽoNFP potvrdzujúcu uvedené informácie s presným uvedením rozsahu strán. V prípade, že údaje sa
nenachádzajú v povinných prílohách ŽoNFP, dokladá k ŽoNFP originály alebo overené fotokópie dokumentov, ktoré preukážu uvedené
informácie.
2
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Účelom projektu je rekonštrukcia
a modernizácia objektov, ktoré si
vyžadujú opravu vzhľadom na ich
technický stav. Tieto objekty neboli
rekonštruované 20 – 30 rokov, čoho
výsledkom je súčasný nevyhovujúci
stav.

Opis predmetu projektu (opíšte či ide o
rekonštrukciu,
dostavbu,
prístavbu,
nadstavbu, modernizáciu).

Popis činností na dosiahnutie cieľov
projektu:
1.
Rekonštrukcia a obnova
miestnych komunikácií
• odfrézovanie
jestvujúceho
živicového krytu hr. 60 mm
• odstránenie betónových plôch pri
šachtách poklopoch a šupákoch
• položenie
asfaltového
spojovacieho postreku
• položenie živičného asfaltového
betónu ABS midifik
• výmena krytu a podkladových
vrstiev
vozovky
a zariadenie
nových
konštrukčných
vrstiev na konci trasy
• osadenie odvodňovacieho žľabu
osadenie uličnej vpuste
a odvodnenie povrchových
vôd do miestneho potoka
2.
Úprava
verejných
priestranstiev
• položenie
zámkovej
dlažby
v parku - 340m2
• osadenie lavičiek na námestí
a v parku – 18ks
• osadenie informačných tabúľ
o obci – 3ks
• osadenie ozdobných kvetináčov
- 15ks
• odpadkové koše vonkajšie – 6ks
• stojany na bicykle – 3ks
3. Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia
• výmena zastaraných ortuťových
výbojkových svietidiel (intenzita
125W,250W)
za
nové
úspornejšie typy svietidiel –
sodíkové výbojky (18W-36W) –
150ks
• výmena rozvodných skríň – 7ks

Je predmetom projektu výstavba nových
stavieb?
V akom
rozsahu
(koľko
%
z výdavkov na projekt)?
2.3.

Počet obyvateľov
projekt

využívajúcich

Projekt nerieši výstavbu nových
stavieb.
počet

%

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady

Príloha č. 1 Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Počet
obyvateľov
z celkového
počtu
obyvateľov obce, ktorí budú využívať tento
projekt.
Aká veková skupina obyvateľstva bude
využívať tento projekt

500

90,9

– od 10 – 20 rokov

46

8,4

– od 21 – 30 rokov

74

13,5

– od 31 – 40 rokov

77

14

– od 41 – 50 rokov

121

22

– od 51 – 60 rokov

88

16

94

17

.....................................nad 60 rokov
Počet obyvateľov z iných obcí, ktorí budú
využívať tento projekt (ak je relevantné,
doplniť odhad počtu s odkazom na štatistiky
obyvateľov daných obcí a zdôvodňujúci opis).

Projekt budú využívať i obyvatelia
iných obcí, ako i návštevníci obce.
Odhad počtu je cca 10 000
obyvateľov (zahŕňa obce , ktoré
susedia s katastrom Hornej Zelenej,
ako i návštevníkov obce).
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Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi
Opis
(max 1200 znakov)

2.4. Prínos projektu pre obec

Akým spôsobom projekt prispieva
zamedzeniu migrácii obyvateľstva?

k

Akým spôsobom projekt ovplyvňuje kvalitu
života v obci?

Aké sektory hospodárstva projekt ovplyvňuje,
akým spôsobom projekt vplýva na ich rozvoj.

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady

Projekt zvyšuje kvalitu života
obyvateľov obce zatraktívnením
prostredia v ktorom žijú, čo má
veľký
význam
i pre
rozvoj
cestovného ruchu, ktorý následne
podporí
diverzifikáciu
zamestnanosti v oblasti služieb pre
cestovný ruch
Prínosom rekonštrukcie MK bude
zvýšenie kvality života obyvateľov
odstránením
blatistých,
znečistených
alebo
inak
nedostupných miest, ako i zvýšenie
bezpečnosti
cestnej
premávky
a súkromného i verejného majetku.
Úpravou verejných priestorov sa
zatraktívni
vzhľad
obce,
rekonštrukciou
a modernizáciou
verejného osvetlenia sa zvýši
bezpečnosť
obyvateľov
a návštevníkov obce, zvýši sa
bezpečnosť cestnej premávky, zníži
sa prevádzková a energetická
náročnosť
(modernizáciou
osvetlenia sa predpokladá úspora
elektrickej
energie
o 40-50%),
zlepší
sa
kvalita
životného
prostredia (výmena nebezpečných
ortuťových
výbojok
za
sodíkové). Realizácia uvedených
aktivít prispeje k zvýšeniu atraktivity
územia pre potreby cestovného
ruchu a tým projekt podporí celkové
zatraktívnenie rekreačného územia.
Projekt bude ovplyvňovať terciárny
sektor
hospodárstva
(služby),
zatraktívnené
územie
obce
poskytne priestor pre rozvoj služieb
v oblasti
cestovného
ruchu,
a podporí
aj
diverzifikáciu
zamestnanosti
do
oblasti
cestovného ruchu a služieb.

Zabezpečuje projekt poskytovanie nových
služieb?

Predpokladá sa, že projekt bude
mať za následok
rozvoj už
existujúcich služieb, ako i rozšírenie
nových služieb, hlavne v oblasti
cestovného ruchu.

2.5. Prístup verejnosti k výstupom projektu

Opis
(max 1200 znakov)

Bude prístup verejnosti k výstupom projektu
bezplatný?

Áno, prístup k výstupom projektu je
bezplatný pre všetkých obyvateľov
obce i návštevníkov

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady

Príloha č. 1 Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Bude prístup verejnosti k výstupom projektu
za odplatu vo výške výdavkov na réžiu?

nie

3. Odstránenie havarijného stavu alebo
živelnej pohromy

Opis
(max 1200 znakov)

Rieši projekt odstránenie havarijného stavu?

Áno

Nie

Áno

Nie

Opíšte havarijný stav, ktorý bude projektom
odstránený a jeho závažnosť (opíšte príslušné
vyjadrenia v rámci priloženého posudku, resp.
iných relevantných podkladov).
Aké % projektu rieši odstránenie havarijného
stavu
(výdavky
súvisiace
s riešením
havarijného stavu v rámci projektu/celkové
výdavky na projekt)? (Stručne uviesť položky
súvisiace s odstránením havarijného stavu).
Rieši projekt odstránenie živelnej pohromy
(krízovej situácie) v zmysle §§ 6-10 zákona č.
387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
o riadení štátu v krízových situáciách?
Rieši projekt odstránenie živelnej pohromy
v súlade s čl. 5 a 6 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu?
Rieši projekt priame odstránenie následkov
živelnej pohromy napr. rekonštrukcia zničenej
komunikácie, výstavbou kanalizácie sa
odstráni vytápanie domov prívalovou vodou
a pod.?
Opíšte akým spôsobom budú z výstupu
projektu profitovať obyvatelia iných obcí
(napr. zničená komunikácia, ktorú využívajú
obyvatelia iných obcí)?
Rieši projekt okrem zabezpečenia potrieb
vlastných občanov i odstránenie následkov
živelnej pohromy v susedných obciach (napr.
výstavba cyklotrasy umožní obyvateľom inej
obce nahradiť im zničenú cyklotrasu)?
Aké % projektu rieši odstránenie živelnej
pohromy (výdavky súvisiace s riešením
živelnej pohromy v rámci projektu/celkové
výdavky na projekt)? (Stručne uviesť položky
súvisiace s odstránením živelnej pohromy).

Opis
(max 1200 znakov)
Áno

Nie

Opis
(max 1200 znakov)
Áno

Nie

Opis
(max 1200 znakov)

Áno

Nie

Opis
(max 1200 znakov)
Tento projekt nerieši odstránenie
živelnej pohromy

Odkaz na
prílohu/stranu
dokumentu/iné
relevantné doklady

