Programový plán obce Kováčová na obdobie rokov 2015 – 2018.
Schválený OZ v Kováčovej 24.3.2015 uznesením č. 22/2015
Stav plnenia za roky 2015, 2016
Predkladaný na zasadnutí OZ v Kováčovej dňa 28.2.2017
Programový plán (ďalej len PP) Obce Kováčová bol vypracovaný na základe stanovísk
jednotlivých členov pracovnej skupiny, zriadenej starostom obce. Zložená bola z poslancov OZ –
Ing. Vladimír Volka, Ing. Petra Hrbáľa, Ing. Jána Sliackeho, Jána Zvaru a starostu obce Ing. Jána
Izraela. Zloženie pracovnej skupiny zodpovedalo zastúpeniu poslancov za politické strany a
nezávislých kandidátov v obecnom zastupiteľstve.
Cieľom programového plánu bolo stanovenie základného smerovania obce v uvedenom
období v jednotlivých oblastiach a podľa finančných možností obce. V oblasti rozvoja
infraštruktúry je spoločným cieľom príprava rekonštrukcie budovy obecného úradu so zvýšením jej
energetickej hospodárnosti, oprava a výstavba nových chodníkov, vyriešenie spôsobu využitia
areálu autokempingu, opravy a údržba obecných budov. Z hľadiska významu obce ako kúpeľnorekreačného centra je zámerom modernizácia a doplnenie informačného systému, údržba verejných
priestranstiev a ďalšie skvalitňovanie web stránky obce. Zhodnocovanie odpadov je tiež významná
oblasť – zámerom je získanie vhodného pozemku pre zberný dvor a jeho vybudovanie v prípade
získania financií z fondov, ako aj podpora zhodnocovania odpadov priamo v domácnostiach a
skvalitnenie separovaného zberu. Aj všetky ďalšie zámery boli vytýčené s cieľom urobiť z našej
obce príjemné miesto na život a pobyt pre jej obyvateľov, liečiacich sa pacientov, rekreantov a
návštevníkov.
V polovici funkčného obdobia prichádza rad na vyhodnotenie, čo sa nám za dva roky
z vytýčených úloh podarilo splniť, prípadne aký je stav ich plnenia. V hodnotení sú však uvedené aj
aktivity nad rámec Programového plánu, ku ktorým obec pristúpila na základe vypísaných výziev
na poskytnutie dotácie, alebo ktoré sa ukázali ako aktuálne potrebné. Stav plnenia PPO je
nasledovný:
Projektová príprava rekonštrukcie budovy obecného úradu zameranú na zvýšenie energetickej
hospodárnosti, viacúčelového využitia sály a využitie podkrovia. Realizácia projektu podľa
výšky nákladov a získaných prostriedkov z fondov:
-

-

V r. 2015 vypracované zameranie skutkového stavu objektu
V r. 2016 vypracovaná PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci
Kováčová“ s cieľom získania prostriedkov z OP KŽP, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
V r. 2016 zároveň vypracovaný projekt statiky pre obnovu drevených stropov nad
administratívnym traktom budovy OcÚ

Návrh a verejné prerokovanie možností využitia areálu autokempingu so zohľadnením
skutočnosti, že ide o významný ucelený priestor v zastavanom území obce a kúpeľnom území:
-

verejné prerokovanie využitia areálu sa zatiaľ neuskutočnilo

-

odporúčam zhodnúť sa na základných možnostiach využitia vo vzťahu k územnému plánu
a až potom dať vypracovať alternatívne riešenia využitia

Aktualizácia územného plánu obce so zameraním na stanovenie regulatívov pre lokality novej
výstavby a centrálnu časť obce:
-

zatiaľ nesplnené

Rekonštrukcia chodníka na Ul. Hrby:
-

nesplnené

-

v r. 2015 prednostne realizovaná oprava havarijného stavu vozovky na ul. Krátkej vrátane
priľahlých odvodňovacích žľabov s nákladom 16 733 €

Výstavba nových chodníkov na Ul. Slobody k Domu smútku, z Ul. Slnečnej do lokality Na
dlhé, prípadne od kostola po kúpeľný dom Detvan:
-

v r. 2016 vypracovaná PD „Kováčová ul. Slobody, Dom smútku – chodník a spevnené
plochy“, rozbehnuté stavebné konanie. Realizácia plánovaná v roku 2017.

-

chodník zo Slnečnej do lokality Na dlhé – neúspešné rokovanie s majiteľom pozemku
o odkúpení potrebnej výmery, chce odpredať parcelu ako celok, cca 4000 m2 čo je pre obec
nevýhodné

-

chodník od kostola po kúpeľný dom Detvan vybudovaný v roku 2016 ako pokračovanie
existujúceho chodníka, na náklady investora stavby Kováčová – Rezidencie – inžinierske
siete. Obec iniciovala zmenu pôvodného projektu – preloženie tohto úseku chodníka na
druhú stranu komunikácie.

Majetkové vysporiadanie pozemkov pod chodníkom z Ul. Bystrickej na Ul. Slovanskú:
-

zatiaľ nerealizované

Dobudovanie vstupu na cintorín od parkovacích miest na Ul. Slobody vrátane spevnených
plôch:
-

splnené v r. 2015, náklad 6 592 €.

Vybudovanie detského ihriska na Ul. Slnečnej:
-

nesplnené, na ploche ktorú má obec v prenájme je takáto výstavba nemožná z dôvodu
existencie plynovodu a jeho ochranného pásma

-

alternatívne možno uvažovať s výstavbou workout ihriska a detskými prvkami v areáli
kempingu, vedľa komunikácie od hlavného vstupu z ul. Kúpeľnej

Vyriešenie kolíznych miest na komunikáciách, hlavne križovatky ulíc P. O. Hviezdoslava
a Dubičie:
-

rozšírenie odbočky z ul. P.O. Hviezdoslava na Dubičie realizované v r. 2015, náklad 1 989 €.

-

úprava konca ul. P.O.Hviezdoslava pri cintoríne nerealizovaná

Príprava vybudovania cyklochodníka do areálu RETAIL PARK vo Zvolene – majetkové
vysporiadanie, projektová príprava:
-

december 2016 odovzdaná PD pre územné konanie vrátane úseku v k. ú. Zvolen

-

veľké množstvo vlastníkov pozemkov v trase, úsek v k. ú. Zvolen zatiaľ nie je v ÚPN mesta
ako verejnoprospešná stavba (t. z. potrebu aspoň súhlasov vlastníkov k územnému konaniu
– v prípade verejnoprospešnej stavby takýto súhlas nie je potrebný pre ÚK)

Zlepšenie stavu v likvidácii komunálneho odpadu – projekt domácich kompostovísk, získanie
pozemku pre zberný dvor a vypracovanie jeho projektu pre získanie dotácií z fondov,
vybudovanie kontajnerových stojísk na Ul. Slnečnej:
-

v r. 2016 zakúpených 200 ks domácich kompostérov za 15 695 € a ich poskytnutie
domácnostiam na základe zmlúv o výpožičke.

-

v r. 2016 podaná žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu na rok 2017, celkový rozpočet
projektu 45 255 € (310 ks kompostérov pre domácnosti, prekopávače kompostu, 5 ks 1850 l
kompostérov, 1 ks kompostovacie silo 5100 l, 2 ks elektrické kompostéry pre školskú
jedáleň, 2 ks didaktických kompostérov pre školu, 1 ks štiepkovač ťahaný osobným
automobilom).

-

Zberný dvor – nepodarilo sa získať vhodný pozemok

-

Stojiská na ul. Slnečnej – zatiaľ nesplnené

Pokračovanie modernizácie priestorov ZŠ s MŠ v súlade s požiadavkami RÚVZ:
-

V r. 2015 realizované úpravy a oprava sociálnych zariadení v MŠ s nákladom 3 350 €.

-

- v r. 2016 realizované úpravy v suteréne pre kuchyňu podľa požiadaviek RÚVZ

Projekt 2. etapy kamerového bezpečnostného systému vrátane monitorovania športového areálu:
-

Na prelome 2015/2016 podaná žiadosť na OkÚ BB (Rada vlády pre prevenciu kriminality)

-

December 2016 vyrozumenie o schválení dotácie na II. etapu vo výške 10 000 €, celkové
náklady podľa rozpočtu 12 962,76 € s DPH.

-

Športový areál 2 kamery, križovatka Plánočkova/A. Kmeťa 2 kamery, križovatka
Kúpeľná/Sládkovičova 3 kamery, križovatka Sládkovičova/Slnečná 2 kamery. Spolu 9
kamier.

Doplnenie informačného systému v obci a nových lokalitách IBV Na dlhé, Nad ihriskom,
Seravy, modernizácia miestneho rozhlasu:
-

čiastočne splnené

-

r. 2015 – osadené 2 nové mapové plochy s podporou OO CR Stredné Slovensko – mapy
obce s nákladom

-

r. 2016 osadená info tabuľa lokality Na dlhé so zoznamom ulíc

-

november 2016 – modernizácia miestneho rozhlasu na bezdrôtový, 9 bodov: ul. Slobody
a Plánočkova, nad ihriskom, Na dlhom, spolu 21 ks reproduktorov + nová aparatúra.
Dotácia z ministerstva financií vo výške 6 000 €, celkový náklad 9 662 €.

Vyznačenie cyklistického a pešieho prepojenia s okolitými obcami:
-

v r. 2015 a 2016 vyznačené cyklotrasy z Bienskej doliny cez stred obce do kúpeľov (smer
rybník) a popri NRC (smer Sielnica)

-

osadená mapa cyklotrás na Námestí SNP

-

náklady v r. 2015 a 2016 spolu 2 000 €.

Postupná rekonštrukcia objektu SZ ATC s využitím fondov – výmena obvodového plášťa,
dobudovanie šatní:
-

v r. 2015 realizovaná rekonštrukcia spŕch vrátane solárneho systému ohrevu vody
s nákladom 7 500 €.

Podporovanie kultúrno- športových a spoločenských podujatí v obci, rozvoj spolupráce s
partnerským mestom Volyně v ČR:
-

podpora akcií plnená priebežne (Deň koňa, M SR furmanov v r. 2015, Dni obce, PENALTA
CUP, Kováčovská desiatka, Mikuláš, mesiac úcty k starším, Vianočný koncert december
2016...)

-

ročné dotácie pre ŠK Prameň, JDS, o. z. Gorazdík (letný detský tábor)

-

v r. 2015 návšteva z Volyně (20 členov) počas Dní obce v spolupráci so ŠLÚ Marína
a Holidyparkom Kováčová

-

v r. 2016 návšteva Volyně (Volyňská pouť), 18 členov

Podpora aktivít mládeže, seniorov a spoločenských organizácií:
-

plnené priebežne: každoročné dotácie pre ŠK Prameň, JDS, o. z. Gorazdík, CVČ

Zintenzívnenie spolupráce s liečebnými zariadeniami a inštitúciami pôsobiacimi v obci v oblasti
údržby verejných priestranstiev, spoločných podujatí a služieb poskytovaných občanom:
-

plnené čiastočne priebežne

Pomoc starším a chorým občanom – vyzdvihnutie liekov z lekárne, dovoz stravy a podobne:
-

v súčasnosti sa podľa možností realizuje dovoz stravy zo školskej jedálne

Obnova chodníkov v lese nad ŠLÚ Marína v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, v spolupráci s
VŠLP TU Zvolen úpravu okolia rybníka:
-

v r. 2016 realizovaná oprava prepadnutej cesty pri rybníku na náklady VŠLP TU Zvolen

Nadobudnutie pozemkov v parku pri pošte do vlastníctva obce a následnú úpravu parku:
-

v r. 2015 schválené odkúpenie pozemku v parku od p. Haríkovej, vyplatené v r. 2016

Možnosť vstupu obce do niektorého z mikroregiónov s cieľom zvýšenia šancí na získanie
financií z fondov a rozvoja vzájomnej spolupráce:
-

V r. 2015 obec vstúpila do o. z. NAŠA LIESKA so sídlom v Lieskovci s cieľom uchádzať sa
o získanie štatútu MAS. Do konca r. 2016 o pridelení štatútu MAS nebolo rozhodnuté.

Riešenie stavu objektov pošty a bývalých potravín s úpravou priľahlých plôch:
-

Zatiaľ nesplnené, uskutočnila sa iba oprava havarijného stavu elektroinštalácie v objekte
Pošty

Presadzovanie vybudovania novej prístupovej komunikácie do kúpeľného územia v súlade s
územným plánom obce a jeho zmenami a doplnkami:
-

V r. 2015 a 2016 stanoviská obce k ÚPN Z Sliač Hájniky , plocha „D“ s podmienkou
vybudovania prístupovej komunikácie do územia z cesty I/69

Príprava nájomných bytov, ak bude na ne mať obec vhodný pozemok alebo objekt na prestavbu,

so zohľadnením finančnej náročnosti celého projektu:
-

Zatiaľ nerealizované, obec nemá v súčasnosti vhodný pozemok alebo budovu v súlade
s územným plánom.

AKTIVITY NAD RÁMEC PPO:
-

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – zvýšenie počtu svietidiel na 229 ks, s LED
technológiou, v r. 2016 s dotáciou z MH SR vo výške 145 850 €.

-

Oprava a doplnenie elektroinštalácie v sále kultúrneho domu

-

Zakúpenie nových stolov (20) a stoličiek (100) do sály v hodnote 4 067 €.

-

Zakúpenie prednej radlice a neseného rozmetadla na zabezpečenie zimnej údržby (2015)
s nákladom 2 952 €, zmena systému zimnej údržby s úsporou nákladov

-

Rekonštrukcia vozovky zastávky autobusu v kúpeľoch a rekonštrukcia nástupiska
v súvislosti s vybudovaním nového autobusového prístrešku v roku 2016, náklady spolu
18 450 €.

-

Nový autobusový prístrešok na zastávke v kúpeľoch, zabezpečila firma euroAWK na
základe zmluvy s obcou

-

PD pre územné konanie - rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci (Trávniky, Slobody, časť
Plánočkovej)

-

Zadanie vypracovania PD úpravy priepustu cez Kováčovský potok na rámový

-

V r. 2015 vyčistenie koryta Kováčovského potoka správcom toku na základe urgencie zo
strany obce

-

Zakúpenie doplnkového zariadenia ku kosačke na ihrisko (2015) za 4 452 €.

-

Projekt a statické zabezpečenie prístavby Domu smútku, oprava poškodenej krytiny na
Dome smútku (2016)

-

Nájomná zmluva s PS US Kováčová na: náučný chodník Duby v Kováčovej a stojiská
kontajnerov pre chatové oblasti

-

Cyklopodujatie Spoznajme sa na bicykli s účasťou Sliača, Budče a Sielnice, máj 2016

.
V Kováčovej, 20.2.2017

Ing. Ján Izrael
starosta obce

