
 

OBEC  ZÁVADKA  

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné  

IČO: 00326054 Email:obeczavadka36@gmail.com Tel.:056/6596225 

 

Akčný plán rozvoja obce  

Priorita 1.1  

Opatrenie: 1.1.1 Aktivizácia komunitného života a rozvoj kultúry a športu 

       Osloviť občanov obce, aby sa aktívne zapojili do diania v obci 

       Úlohy: 

- osloviť občanov obce s cieľom zapojiť ich do organizácie kultúrnych a športových aktivít ako aj do aktivít 
spojených s ochranou životného prostredia  

       Zodpovedný:  OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

 

Opatrenie 1.1.2  Zvyšovanie informovanosti využitím informačných technológií 

Zavedenie Wifi siete do priestorov obecných budov (kultúrny dom, klub seniorov) 

       Úlohy: 

- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2020 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, zdroje OcÚ 

Odhadované náklady:  4 800,- € 

 

Opatrenie 1.1.3 Propagačné aktivity obce 

Inštalácia informačnej tabule 

Úlohy: 

- v centre obce osadiť informačnú tabuľu, ktorá bude obsahovať znaky a symboly obce 

Zodpovedný: OcÚ 

Termín realizácie: 2020 

Zdroj financovania: zdroje OcÚ 

Odhadované náklady:  300,- € 

 

Vydanie publikácie o histórii obce 

Úlohy: 

- v spolupráci s historikom urobiť prieskum histórie obce v spádových matrikách a vydať monografiu obce  



Zodpovedný: OcÚ 

Termín realizácie: 2020 

Zdroj financovania: regionálne a štátne verejné zdroje 

Odhadované náklady:  5 500,- € 

Inštalovanie kamerového systému v obci 

Úlohy: 

- inštalácia kamerového systému pre lepšiu ochranu obecného majetku ako aj majetku občanov obce 

Zodpovedný: OcÚ 

Termín realizácie: 2020-2021 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje                    

Odhadované náklady:  12 000,- € 

 

Opatrenie: 1.1.4 Zvyšovanie úrovne spolupráce 

       Osloviť obce  na úrovni mikroregiónu 

       Úlohy: 

- spolupracovať s obcami mikroregiónu pri príprave spoločných projektov, realizovať výmenu kultúrnych 
podujatí 

       Zodpovedný:  OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

 

Priorita  2.1. 

Opatrenie 2.1.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry 

       Vybudovanie chodníkov k bytovkám a k cintorínu 

       Úlohy: 

- spracovanie projektovej dokumentácie 
- získanie stavebného povolenia 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia projektu 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ 

Odhadované náklady: 30 000,- € 

 

       Osadenie autobusových zastávok 

       Úlohy: 

- zrealizovať výmenu starých nevyhovujúcich autobusových zastávok  
- zabezpečenie finančných prostriedkov 



- výber dodávateľa 
- realizácia  

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2020-2021 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje                       

Odhadované náklady: 6 500,- € 

 

Opatrenie 2.1.2 Dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry 

       Vybudovanie kanalizačnej siete v spolupráci s obcami mikroregiónu 

       Úlohy: 

- spracovanie projektovej dokumentácie  
- získanie stavebného povolenia 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia projektu 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ 

Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ 

Odhadované náklady: 275 000,- € 

 

Opatrenie 2.1.3 Zlepšenie podmienok v nakladaní s komunálnym odpadom 

       Zefektívnenie separovaného zberu v obce 

       Úlohy: 

- prostredníctvom miestneho rozhlasu a tlačených letákov a brožúr informovať občanov o význame správneho 
a efektivite triedenia odpadu s cieľom znížiť tvorbu zmiešaného komunálneho odpadu 

       Zodpovedný:  OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2020 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, zdroje OcÚ 

Odhadované náklady: 3 500,- € 

 

Priorita  2.2. 

Opatrenie 2.2.1 Zlepšenie infraštruktúry kultúry a športu 

       Rekonštrukcia kultúrneho domu 

       Úlohy: 

- spracovanie projektovej dokumentácie 
- získanie stavebného povolenia 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia projektu 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 



Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ, zdroje OcÚ 

Odhadované náklady:  85 000,- € 

 

       Výstavba multifunkčného ihriska 

       Úlohy: 

- spracovanie projektovej dokumentácie 
- získanie stavebného povolenia 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia projektu 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ 

Odhadované náklady: 75 000,- € 

 

       Rekonštrukcia Materskej školy a obecného úradu 

       Úlohy: 

- spracovanie projektovej dokumentácie 
- získanie stavebného povolenia 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia projektu 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ 

Odhadované náklady:  112 500,- € 

 

Opatrenie 2.2.2 Zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb 

       Poskytovanie stravovacích služieb pre dôchodcov 

       Úlohy: 

- v priestoroch kultúrneho domu zabezpečiť podmienky na poskytovanie stravovacích služieb pre dôchodcov 

Zodpovedný:  OcÚ 

Termín realizácie: 2020 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje 

Odhadované náklady: 6 500,- € 

 

 

 



Opatrenie 2.2.3 Budovanie infraštruktúry rekreácie a cestovného ruchu 

       Cyklistický chodník 

       Úlohy: 

- v spolupráci s obcami a VÚC Košice rokovať o vybudovaní cyklistického chodníka okolo Zemplínskej šíravy  

       Zodpovedný:  OcÚ 

Termín realizácie: 2019 

       Opatrenie 2.2.4 Zvýšenie kvality verejných priestorov obce 

 

       Vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny  v centre obce s umiestnením vonkajším fitness strojov 

       Úlohy: 

- spracovanie projektovej dokumentácie 
- získanie stavebného povolenia 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia projektu 

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ 

Odhadované náklady:  20 000,- € 

 

       Rekonštrukcia verejného osvetlenia s cieľom zníženia nákladov na elektrickú energiu 

       Úlohy: 

- spracovanie dokumentácie 
- zabezpečenie finančných prostriedkov 
- výber dodávateľa 
- realizácia  

Zodpovedný: vybraný dodávateľ, OcÚ 

Termín realizácie: 2019-2022 

Zdroj financovania: štátne verejné zdroje, fondy EÚ 

Odhadované náklady:  45 000,- € 

 

Závadka, 14.1.2019 

                                                                                                                                Jana Dziaková 

                                                                                                                                starostka obce 


