
Aktivity obce v rokoch 2019-20
Prehľad podaných žiadostí(projektov), zrealizovaných  opráv a
investícií v obci s fotodokumentáciou

Vypracoval: Ing. Marek Kordík, PhD. – starosta obce



Stručný prehľad podaných žiadostí počas rokov  
2019-2020a získaných financií do ďalších rokov

P.č. Zoznam žiadostí o dotáciu/NFP_Účel Poskytovateľ Výška príspevku Dátum podania Výsledok

1. Podpora opatrovateľskej služby v obci IA MPSVR SR cca 20000 eur 12/2018 Schválená 01/2019

2.
Dom smútku - Rekonštrukcia sociálnych zariadení s 
prípojkou vody

MF SR 15 000 eur rok 2019 Neschválená žiadosť

3.
Rekonštrukcia a obnova vojnových hrobov na 
pamätnom mieste Kremnička

MV SR 480 euro rok 2019 Schválená

1. Podpora opatrovateľskej služby v obci IA MPSVR SR mesiace 1-3/2020 cca 6800 eur 12/2018 Schválená 01/2019

2. Získanie hasičského vozidla Iveco Daily MV SR
Vozidlo s výbavou v hodnote 115 

000 eur
14.10.2019 05/2020 prevzaté vozidlo

3.
Dom smútku - Rekonštrukcia sociálnych zariadení s
prípojkou vody

MF SR 15 000 eur 14.2.2020 Zrušená výzva 3.11.2020

4.
Obnova a rekonštrukcia podzemného bunkra v 
Lomnistej doline

MV SR 3 500 eur 13.3.2020 Schválená 14.10.2020

5.
Žiadosť o NFP v rámci dosiahnutia vytriediteľnosti 
KO v obci za rok 2019 nad 30 %

Envirofond 500-1000eur 18.3.2020
Neschválená žiadosť  

30.7.2020

6.
Žiadosť o NFP na vypracovanie energetických 
auditov obecných budov

MŽP SR 21 600 eur 28.4.2020 Schválená 20.01.2021

7. Rigoly-Doplnenie žiadosti o prílohy Envirofond 153 806 eur 30.4.2020
3-tí krát doplnená 

14.12.2020

8.
Čiastočná refundácia miezd v rámci udržania 
zamestnanosti

MPSVaR cca 11 100 eur 28.7.2020 Schválená 14.8.2020

9.
Obnova doplnkovej infraštruktúry na cyklotrase 
č.8601 - Rekonštrukcia prameňa Kyslá

BBSK 10 000 eur 29.11.2020 Posudzuje sa

10. Modernizácia vybavenia školskej jedálne MŠVVaŠP 3600 eur 30.10.2020 Schválená 08.12.2020



Prehľad menších investícií a opráv v obci:
 Osadenie turistickýchmáp v obci a nových lavičiek pred kostolom, cintoríne, kaplnkou na Kramliští

 Čistenie a renovácia písma na pomníkoch a pamätných tabuliach umiestnených v obci a v doline 
Lomnistá

 Nadobudnutie prameňa Kyslá do vlastníctva obce

 I.etapa rekonštrukcie oplotenia Základnej školy a rekonštrukcia osvetlenia v budove základnej školy

 Modernizácia vybavenia školskej jedálne –inštalácia nového plynového šporáku

 Rekonštrukcia pamiatky studne na Potočnejulici

 Modernizácia rozhlasovej stanice a zakúpenie rozhlasového programu ROZANA na obecný úrad

 Rekonštrukcia bleskozvodov a hromozvodov na budove MŠ, pošty sCO skladom

 Rozbehnutá rekonštrukcia unimobunky na Požiarnom ihrisku

 Zakúpenie systému Elwis na monitorovanie separácie odpadov v obci

 Zakúpenie plechového skladu pre separáciu odpadu na stojisku kontajnerov

 Osadenie novej Vianočnej výzdoby po stĺpoch VO v rámci obce

 Renovácia pamätnej tabule SNP na križovatke pri pánovi Lajšovi

 Renovácia hrobov pamätného miesta na Kremničke

 Rekonštrukcia altánku v Lomnistejdoline

 Približnevynaložená suma týchto akcií bola vhodnote35500eur.



Prehľad väčších investícií a projektov v obci:

 Zakúpenie a rozdanie kompostérov do všetkých zvyšných domácností, ktoré nevlastnili 
kompostér, resp. nemali vlastné kompostovisko

 Kompletná rekonštrukcia veľkej triedy v budove Materskej školy

 Odvodnenie a úprava terénu za Hasičskou zbrojnicou

 Rekonštrukcia prípojky vody, sociálnych zariadení s náterom fasády a oplotenia pri Dome 
smútku

 Asfaltovanie dier a výtlkov na miestnych komunikáciách, úseku pri dome smútku,mosta na 
Družstve, oprava odtokovej šachty na námestí a osadenie odrážok na Potočnej ulici

 Rekonštrukcia bývalých tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko

 Približnevynaložená suma týchtoakcií a projektovbola v hodnote138000eur.

 Získanie nového hasičského vozidla Iveco Daily svýbavou v hodnote 115 000 eur.



...čas, ktorýsme strávili po iné roky pri príprave a  
organizácii kultúrnych akcií, sme sa tento rok s  
ohľadomna prijaté opatrenia a obmedzenia v

rámci COVID-19, snažili využiť naplno a podarilo  
sa nám počas neho zrealizovať aj tieto práce 

resp. opravy...



Fotodokumentácia niektorých zrealizovaných 
akcií a projektov v obci:







Ženy v SNP: 08/2019





















Ďakujem za pozornosť!
...s Vašou dôverou budem(e) 

na zveľaďovaní našej obce pracovať aj

naďalej...


