VI. PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2001 – 2004
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

A.1
A.1.1

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
A

Posilňovanie sociálneho kapitálu ...
Rozvoj sociálnej oblasti ...

Nájomný bytový dom č. 585 – 6 b.j.
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica
Cieľ: Pokračovanie vo výstavbe nájomných bytov.

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

Aktivity: K 31.12.2002 obec od r. 1996 zrealizovala výstavbu
38 nájomných bytov. V priebehu r. 2003 bude ukončených ďalších 36 nájomných bytov. Z celkového počtu
74 b.j. rómskym rodinám bude pridelených 44 b.j.
Výstup: Zvýšenie úrovne bývania a stabilizácia mladých rodín
v obci.
-

stavebné povolenie XII/2003
realizácia výstavby III/2004 – XI/2004

Návrh rozpočtu:

Spolu

7,4 mil.Sk

Spôsob financovania:

Obec
Štát

3,7 mil.Sk
3,7 mil.Sk

- spracovaná projektová dokumentácia z XI/2002

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

A.1
A.1.1
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
A

Posilňovanie sociálneho kapitálu ...
Modernizácia a rozvoj sociálnych a zdravot. zariadení
Modernizácia sociálneho zariadenia
Rekonštrukcia Ľudovej školy na Domov dôchodcov
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica

Cieľ: Zriadenie „Domova dôchodcov“ v rámci okresu Gelnica,
regionálnej úrovne.
Aktivity: Od r. 1998 rekonštrukcia nevyužitého objektu
(majetok obce) na stanovený cieľ. K 31.12.2002
preinvestovaných 30,0 mil.Sk, z toho 14,0 mil.Sk
z obecných financií a 14,0 mil.Sk z dotácie štátu (ŠR
SR r. 2002)
Výstup: Vybudovanie 54 miest pre dôchodcov a 25 nových
pracovných miest.
Priebežná realizácia – ukončenie rekonštrukcie, pokračovanie vo
vybavení interiéru objektu, ukončenia vonkajších terénnych úprav
a obnova prístupovej komunikácie, ukončenie 31.12.2003.
Návrh rozpočtu: Spolu 15,0 mil.Sk ,
k uvedeniu do prevádzky k 1.1.2004
Spôsob financovania: KSK 3,7 mil.Sk, §97 zák.č.195/1998 Z.z.
Obec 4,0 mil.Sk
Štát 7,3 mil.Sk
Rekonštrukcia objektu v realizácii od 1998 v zmysle stavebného
povolenia č. 98/02977/SPO/Fá zo dňa 15.4.1998.

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

42

PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)

Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

A.1
A.1.1
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
A

Posilňovanie soc. kapitálu a inšt. spolupráce
Rozvoj soc. oblasti a podpora marginalizovaných ...
Podpora rozvoja bývania
Rómska osada – III. etapa výstavby
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica

Cieľ: Pokračovanie riešenia bývania Rómov
Aktivity: K 31.12.2002 obec zrealizovala od r. 1996 výstavbu 38
nájomných bytov, z toho 16 pre Rómov. K 30.9.2003
bude skolaudovaných 36 nájomných bytov, z toho 28
pre Rómov.
Výstup: Zvýšenie úrovne bývania rómskej komunity a tým
zároveň zvýšenie ich sociálnej úrovne a vzdelanosti
(z 2700 obyvateľov je 1000 Rómov)

- vypracovanie projektovej dokumentácie XII/2003
- stavebné povolenie III/2004
Realizácia : IV – XII/2004 TV
I – XII/2005 výstavba – kolaudácia
Návrh rozpočtu:

Spolu
z toho

27,0 mil.Sk
1,5 mil.Sk ČOV
2,5 mil.Sk TV

Spôsob financovania: Obec
8,0 mil.Sk
EÚ
19,0 mil.Sk
- k dispozícii je vypracovaná štúdia II/2003
- pozemok je vo vlastníctve obce

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2001 – 2004
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)

Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

A.1
A.1.3
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
A

Posilňovanie sociálneho kapitálu a inšt. spolupráce
Uchovanie a posilnenie identity ...
Rozvoj úrovne a kvality prostredia ...
Kultúrno-historické pamiatky obce - renovácia
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica

Cieľ: Starostlivosť o kultúrno-historické registrované pamiatky
(katolícky kostol z r. 1770, evanjelický z r. 1785), ktoré
sú súčasťou námestia obce – rekonštrukcia krovu a výmena
strešnej krytiny. Zároveň bude zrealizovaná rekonštrukcia
operného múra katolíckeho kostola.
Aktivity: V r.19994 - 1996 na oboch kostoloch v spolupráci
s obcou boli zrekonštruované fasády kostolov v rámci
rozvoja a obnovy obce (námestia).
Výstup: Výmenou strešnej krytiny a rekonštrukciou operného
múra bude dotvorené námestie obce, ktoré je zaujímavé pre turistov v rámci cestovného ruchu.
- vypracovanie projektovej dokumentácie IX/2003
- realizácia obnovy operného múra a strechy katolíckeho
kostola r. 2004
- obnova strechy evanjelického kostola r. 2005
Návrh rozpočtu:

Spolu

Spôsob financovania: Obec
Cirkev
Štát

3,0 mil.Sk
1,0 mil.Sk
1,0 mil.Sk
1,0 mil.Sk

- ponukové rozpočty fy BRAMAC z IX/1999 na krytinu

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU
SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)

Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
B

B.2
Významné zvýšenie ekonomickej aktivity MSP ...
B.2.3 Rozvoj cestovného ruchu
O.
Podpora kapitálového vstupu do rozvoja inv. CR
Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia pre cestovný ruch
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica
Cieľ: Zvýšenie kvality ubytovania v ubytovacom zariadení obce
Aktivity: Obec od r. 1994 prevádzkuje ubytovacie zariadenie pre
športové účely a cestovný ruch. V tomto zariadení je
zabezpečené aj stravovanie a k vyžitiu sú k dispozícií
- sauna, posilňovňa, tenisový kurt, volejbalové ihrisko umelý trávnik, futbalové ihrisko, lyžiarsky areál s vlekom a osobná doprava (autobus, AVIA-bus).
Výstup: Skvalitnenie bývania (doposiaľ 64 lôžok so spoločnými
soc. zariadeniami) vytvorením apartmánov s kapacitou
40 miest s možnosťou realizácie spoznávacích zájazdov
okolia (Slovenský raj, Tatry ...) resp. využívania
miestnych služieb vrátane rybárskeho a poľovníckeho
vyžitia.
- ukončenie projektovej dokumentácie IX/2003
- územné rozhodnutie a stavebné povolenie IX/2003
- realizácia projektu III/2004 – IX/2004
Spolu

Návrh rozpočtu:

Spôsob financovania: Obec
Štát

7,9 mil.Sk
2,4 mil.Sk
5,5 mil.Sk

- v súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
45

PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

B.2
B.2.3
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
B

Významné zvýšenie ekonomickej aktivity MSP ...
Rozvoj cestovného ruchu
Podpora kapitálového vstupu do rozvoja inv. CR
Lyžiarsky areál Nálepkovo – spevnené plochy
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica

Cieľ: Vybudovanie spevnených plôch (parkovísk) a prístupovej
MK pri lyžiarskom areáli obce.
Aktivity: K 31.12.2002 obec s nákladom 3,7 mil.Sk zabudovala
lyžiarsky vlek TATRAPOMA 800. V priebehu r. 2003
bude zrealizované zasnežovanie vrátane hospodárskeho
objektu z úveru obce vo výške 12,0 mil.Sk.
Výstup:Vybudovanie prístupovej MK ku vleku od vybudovaných
parkovísk pre cca 80 osobných áut a 3 autobusy.

-

územné rozhodnutie a stavebné povolenie do IX/2003
realizácia spevnených plôch X – XI/2003

Návrh rozpočtu:

Spolu
z toho

Spôsob financovania: Obec
Štát

2,6 mil.Sk
1,5 mil.Sk spevnené plochy
1,1 mil.Sk príjazdová MK
0,8 mil.Sk
1,8 mil.Sk

- spracovaná projektová dokumentácia z X/2002

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
B

B.2
Významné zvýšenie ekonomickej aktivity MSP ...
B.2.3 Rozvoj cestovného ruchu
O.
Podpora
Rekonštrukcia Mlyna – Poľovnícko - rybársky dom
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica
Cieľ: Vybudovanie parkoviska, chodníkov a prístupovej cesty
k objektu.
Aktivity: K 31.12.2002 s nákladom 4,5 mil.Sk bol zrekonštruovaný bývalý obecný mlyn na účely cestovného ruchu.
4 apartmány, sauna a reštaurácia.
Výstup: Vytvorenie oddychového priestranstva vrátane parkoviska vedľa zrekonštruovaného objektu na účely CR
(rybárstvo, poľovníctvo).

-

územné rozhodnutie a stavebné povolenie do XII/2003
realizácia projektu IV – VI/2004

Návrh rozpočtu:

Spolu

1,9 mil.Sk

Spôsob financovania:

Obec
Štát

0,5 mil.Sk
1,4 mil.Sk

-

spracovaná projektová dokumentácia z IX/1999

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)

Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

B.3
B.3.1
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
B

Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka
Rozvoj vidieka a uchovanie jeho tradícií
Podpora a rozvoj kvality života na vidieku
Kultúrno-spoločenské centrum
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica

Cieľ: Vybudovať v obci „Kultúrny dom“, pretože jediné priestory
v obci na stretnutia sa s občanmi je jedáleň ZŠ.
Aktivity: Obec na základe spracovaného projektu rozbehla
prípravy na výstavbu uvedeného projektu, ale pre
nedostatok financií ho nerealizovala.
Výstup: Zabezpečenie kultúrneho vyžitia (kino, divadlo)
vrátane vytvorenia priestorov v podkroví objektu pre
MSP (INKUBÁTOR) a na ubytovanie hostí v rámci
cestovného ruchu v podkroví a rozšírenie služieb
(PNS, TIC, TELEDOM ...)

-

vydanie stavebného povolenia VI/2004
realizácia stavby 2004-2006

Návrh rozpočtu:

Spolu

Spôsob financovania: Obec
KSK
Štát, EÚ

55,1 mil.Sk
10,0 mil.Sk
6,5 mil.Sk
38,6 mil.Sk

- vydané územné rozhodnutie v r. 1999 pod č. 99/02153/ÚRO/Fá

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2001 – 2004
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)

Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

C.1
C.1.1
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
C

Znižovanie zaťaženosti životného prostredia
Ochrana ovzdušia
Znižovanie emisií do ovzdušia
Rekonštrukcia ÚK a kotolne ZŠ v Nálepkove
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica

Cieľ: Zvýšiť účinnosť kotolne na tuhé palivo, sfunkčniť komínové teleso a znížiť emisie do ovzdušia.
Aktivity: Po prevzatí majetku a jeho správy ZŠ obec zistila
havarijný stav 4 ks kotlov, komínového telesa súvisiacu
s výstupom tepla max. 42 oC a nedostatočným spaľovaním koksu.
Výstup: Výmena kotlov, postavenie nového komína, výmena
rozvodu tepla a vykurovacích telies a zateplenie
objektu prispeje k zvýšeniu účinnosti kotlov, zníženiu
tepelných strát a tým k nižšej spotrebe koksu (teraz
2000 q ročne) vedúcich k zníženiu emisií do ovzdušia.
- do XII/2003 spracovaná projektová dokumentácia
- realizácia: V - IX/2004 výmena kotlov a postavenie komínov
I – XII/2005 a I – XII/2006 rekonštrukcia rozvodov a
vykurovacích telies s priebežným zatepľovaním.
Návrh rozpočtu: Spolu
z toho

Spôsob financovania: Obec
Štát

24,2 mil.Sk
3,0 mil.Sk r. 2004
10,6 mil.Sk r. 2005
10,6 mil.Sk r. 2006
7,3 mil.Sk
16,9 mil.Sk

- spracovaná „Štúdia – rekonštrukcia ...“ z II/2003

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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PROJEKTOVÉ SÚHRNY - FORMULÁR K VYPLNENIU

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)

Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

C.1
C.1.1

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
C

Znižovanie zaťaženosti ŽP
Ochrana ovzdušia – znižovanie emisií do ovzdušia
Nálepkovo – Rekonštrukcia a rozšírenie siete
VN/NN pre elektrické vykurovanie
Obec NÁLEPKOVO
NÁLEPKOVO, okres Gelnica

Cieľ : Úplná elektrifikácia obce z dôvodu časovej nedostupnosti
plynofikácie pri zámeroch rozvoja obce už od r. 1992.
Tento cieľ je zahrnutý aj vo schválenej ÚPD obce.
Aktivity: Priebežne sú rekonštruované jestvujúce trafostanice a
dopĺňané nové trafostanice o výkone 630 KW.
Výstupy: Priebežne už boli v obci napojené na EE nebytové
objekty: OcÚ, kostoly, dom smútku, zdravotné
stredisko, domov dôchodcov, športový areál ..., zároveň
boli eliminované stredné zdroje znečistenia ovzdušia
(kotolne na tuhé palivo)
Priebežná rekonštrukcia resp. výstavba trafostaníc v súlade so
spracovanou „Štúdiou ...“ v spolupráci OBEC – VSE a.s. Košice

Rozpočtové náklady v cenovej úrovni 1996 : 63,5 mil.Sk
* zrealizovaný objem k 31.12.2002 :
3,5 mil.Sk
* zostatok (60,0) v cenovej úrovni r.2003: 90,0 mil.Sk
Spôsob financovania :
OBEC
15,0 mil.Sk
VSE a.s.
15,0 mil.Sk
EÚ
60,0 mil.Sk
V júni 1996 spracovaná ŠTÚDIA:
Nálepkovo – Rekonštrukcia a rozšírenie VN/NN
pre elektrické vykurovanie

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2001 – 2004
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
C

C.1 Znižovanie zaťaženosti životného prostredia
C.1.3 Obnova území s narušeným životným prostredím ...
O.
Obnova poškodeného ŽP
Ozdravné opatrenia v lesoch obce Nálepkovo
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica
Cieľ: Preventívne ozdravné opatrenia v lesoch postihnutých
imisiami v oblasti Dolného Spiša.

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

Aktivity: V r. 1992 obci bolo prinavrátených 3200 ha lesa, ktoré
sú postihnuté imisiami. K 31.12.2002 bola zrealizovaná
obnova lesa výsadbou sadeníc na ploche 650 ha.
Výstup: Pokračovaním výsadby zabezpečíme obnovu lesných
plôch.
Rok 2003
2004
2005
2006

- 42,46 ha
- 22,16 ha
- 18,32 ha
- 18,45 ha

Návrh rozpočtu:

Spolu

6,6 mil.Sk

Spôsob financovania:

Obec
Štát

2,0 mil.Sk
4,6 mil.Sk

- vypracované projekty pestevných prác na r. 2003 – 2006

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):

SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2001 – 2004
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

C.1
C.1.1
O.

C
Znižovanie zaťaženosti životného prostredia
Ochrana ovzdušia a znižovanie emisií do ovzdušia
Ukončenie plynofikácie kraja
Ukončenie plynofikácie okresu Gelnica
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu
okres Gelnica

Cieľ: Ukončenie plynofikácie okresu Gelnica
Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)

Aktivity: Doposiaľ zrealizovaná plynofikácia okresu v rozsahu
2,3 okresnej úrovne

Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

- zaradenie do investičného zámeru KSK v roku 2003

Výstup: Zrealizovať plynofikáciu obcí: Švedlár, Stará Voda,
Nálepkovo, Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná

- realizácia SPP v priebehu r. 2004-2006

Návrh rozpočtu:

Spolu

........ mil.Sk

Spôsob financovania:

SPP
Obce

80 %
20 %

- zistiť zámery SPP – Kšice

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 24.3.2003

ZMOHR – okres Gelnica
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SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2003 – 2006
Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

D.1
D.1.3
O.

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
D

Dobudovanie infraštrukúry
Rozvoj technickej infraštruktúry
Verejná vodovodná a kanalizačná sieť

Celoobecný vodovod, verejná kanalizácia a ČOV Nálepkovo
Obec NÁLEPKOVO
Nálepkovo, okres Gelnica
Cieľ:
Ukončenie výstavby začatej v r. 1993.
Aktivity: K 31.12.1996 uvedenie do prevádzky ČOV obce,
k 31.12.2002 vybudovaných cca 10 km kanalizačnej
a 8 km vodovodnej siete vrátane 2x250 m3 rezervoárov
v hodnote 71,7 mil.Sk.
Výstup: Ukončenie projektu so 100%-nou napojenosťou
obyvateľov na vodovodnú a kanalizačnú sieť a
a dobudovanie 1x250 m3 rezervoára.

Priebežná realizácia – pokračovanie výstavby
v rokoch 2003-2006.

Návrh rozpočtu: Spolu
z toho

20,0 mil.Sk
1960 m vodovodnej siete
1910 m kanalizačnej siete
1x250 m3 rezervoár pitnej vody
Spôsob financovania: Obec 6,0 mil.Sk
EÚ 14,0 mil.Sk
Stavby realizované od r. 1993
Stavebné povolenia č. 714/4/1995 – Ke (vodovod)
a č. 3567/4/1/Ke/1996 (kanalizácia a ČOV)

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 6.3.2003

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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SÚHRNNÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
PRK VÚC KOŠICE 2001 – 2004

Problémový
okruh
(Strategická oblasť – A,B,C,D):
D

Číslo: globálny
cieľ/špecifický
cieľ/opatrenie
Názov
Projektu (dĺžka 5
slov)
Predkladateľ/
žiadateľ projektu
Umiestnenie projektu
(mesto, obec – okres)

Stručná
charakteristika
- ciele
- aktivity
- výstupy
(max. 10-15 riadkov)
Časový
harmonogram
prípravy a realizácie
projektu
(2002-2006)
Návrh rozpočtu
a spôsob
financovania
(obec, kraj, štát, EÚ,
súkromný –
dofinancovanie 30%)
Stav pripravenosti
dokumentácie (čo už
je urobené)

D.1
D.1.1
O.

Dobudovanie infraštruktúry
Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry
Modernizácia štátnej cesty č. II/546
Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu

Okres Gelnica – Okres Spišská Nová Ves – Okres Prešov
Cieľ: Zvýšenie konkurencie schopnosti MaSP na území okresov
GL, SNV, PO vrátane zvýšenia úrovne cestovného ruchu
(Gotická cesta)
Aktivity: Dĺžka štátnej cesty II/546 = 46,1 km Jaklovce –
Nálepkovo – SNV
Dĺžka štátnej cesty II/549 = 20,1 km Mníšek nad
Hnilcom – Úhorná
Výstup: Štátna cesta skvalitnená na úroveň I./54 ? a záujem
investorov o „Hladovú dolinu“ vrátane CR
- zaradenie do zámerov rozvoja KSK – r. 2003
- vypracovanie štúdie KSK – r. 2004
- realizácia v r. 2006-2012
Návrh rozpočtu:

Spolu

...... mil.Sk

Spôsob financovania:

KSK
Obce

80 %
20 %

- žiadne

Spracoval: Ing. Dušan Daniel
V Nálepkove, dňa 24.3.2003

ZMOHR – okres Gelnica
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