Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

oblasť: Technická infraštruktúra
Špecifický
cieľ

1. Dostatočne zabezpečiť
pozemky v obci potrebné
pre jej ďalší rozvoj

Opatrenie

1.1. Vysporiadanie
pozemkov v obci

Aktivita
1.1.1. zostaviť sumár pozemkov strategického
významu v obci
1.1.2. určiť priority dôležitosti pozemkov
strategického významu pre obec
1.1.3 vypracovať komplexný geometrický
plán pozemkov strategického významu
v obci
1.1.4 zostaviť zoznam vlastníkov pozemkov
obcou určených ako strategické
1.1.5. vypracovať systém motivačných
opatrení pre vlastníkov pozemkov
strategického významu pre obec
1.1.6. rokovať s vlastníkmi pozemkov
strategického významu v obci o ich
prevode na obec

termín zodpovednosť
IX
2009

obecné
zastupiteľstvo

IX
2009

obecné
zastupiteľstvo

XII
2009

poverený
projektant

I
2010

prednosta
OcÚ

I
2010

obecné
zastupiteľstvo

stály

starosta
obce

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ
1. Dostatočne
zabezpečiť
pozemky v obci
potrebné
pre jej ďalší rozvoj

Opatrenie

1.1. Vysporiadanie
pozemkov v obci

2.1. Vybudovanie
vodovodu v časti
Poriečie v dĺžke
1,5km
2. Doplniť
chýbajúce články
technickej
infraštruktúry

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

1.1.7 podľa priorít dôležitosti postupne
získavať pozemky strategického
významu pre obec

stály

starosta
obce

2.1.1. spracovať technickú dokumentáciu
výstavby rozvodného potrubia
vodovodu v č. Poriečie
2.1.2 spracovať štúdiu možností zaistenia
pitnej vody pre rodinné domy mimo
hlavnej trasy v časti Poriečie
2.1.3 vypracovať projekt vybudovania
vodovodu v č. Poriečie s prepojením na
Oravský skupinový vodovod a predložiť
ho v rámci aktuálnych grantových
schém
2.2.1 vypracovať štúdiu alternatívneho
riešenia odkanalizovania časti Grúň

II
2006

poverený
projektant

II
2008

poverený
projektant

X
2008

poverený
projektant

III
2010

poverený
projektant

III
2013

poverený
projektant

Aktivita

2.2. Vybudovanie
kanalizácie v obci
2.2.2 vypracovať projekt alternatívneho
riešenia odkanalizovania časti Grúň

poznámky

Pozn.: Oblasť je v stave prioritného
riešenia v rámci štruktúry Oravskej
vodárenskej spoločnosti, v rámci čerpania
fondov bude EU podaný spoločný projekt
ktorý predpokladá odkanalizovanie obce
do r. 2013

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

2.3.1. zabezpečiť dostatok objektívnych
informácií o možnostiach plynofikácie
obce
2.3.2. spracovať objektívne informácie
o možnostiach plynofikácie s cenovými
dopadmi na obec a občanov a poskytnúť
ich verejnosti v rámci špeciálnej prílohy
obecných novín
2.3.3. uskutočniť prieskum medzi občanmi
o objektívnej potrebe plynofikácie
2.3.4. v prípade záujmu občanov
o plynofikáciu (a jej efektívnosti pre
obec) vypracovať technickú
dokumentáciu plynofikácie obce
2.4.1. MPV

III
2007

prednosta
OcÚ

V
2007

prednosta
OcÚ

IX
2007

prednosta
OcÚ

XII
2009

poverený
projektant

Opatrenie

2.3. Riešenie
plynofikácie obce

2. Doplniť chýbajúce články
technickej infraštruktúry

2.4.2.

2.4. Vybudovanie cesty
K ihrisku –
priemyselná zóna,
v dĺžke 1km

poznámky

starosta

osloviť potenciálnych investorov do vytvárania
priemyselnej zóny a rokovať s nimi
o podmienkach spolupráce pri výstavbe cesty

stály

starosta

2.4.3. vypracovať technickú dokumentáciu
a projekt výstavby cesty K ihrisku
2.4.4. projekt výstavby cesty K ihrisku
v rámci aktuálnych grantových schém
2.5.1. MPV
2.5.2. vypracovať technickú dokumentáciu na
výstavbu chodníka Nižný Koniec –
Oravice v dĺžke 2,5km

XI
2010

poverený
projektant

III
2011

poverený
projektant
starosta

XI
2010

poverený
projektant

úloha je previazaná
s vybudovaním kanalizácie
v uvedenom úseku

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

2.5.Vybudovanie
chodníkov v obci

2.6. Vybudovanie
nového kultúrneho
domu

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
2.5.3.
2.5.4.

zabezpečiť materiál na stavbu chodníka
Nižný Koniec – Oravice
vybudovať chodník Nižný Koniec –
Oravice v 5 etapách

termín

zodpovednosť

IV
2011

prednosta
OcÚ

IX
2012

predseda
komisie pre
výstavbu
poverený
projektant

2.6.1. inovovať projekt výstavby nového
kultúrneho domu
2.6.2. vybaviť stavebné povolenie na výstavbu
nového kultúrneho domu

VIII
2005
I
2006

starosta

2.6.3.

III
2006

poverený
projektant

III
2006

vypracovať projekt výstavby nového
kultúrneho domu a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém

starosta

2.7.1. MPV

2. Doplniť chýbajúce články
technickej infraštruktúry

2.7.2.

2.7.Vybudovanie
sociálnych bytov

vypracovať štúdiu potrieb bývania pre
sociálne slabé rodiny v strednodobej
perspektíve

2.7.3. pripraviť technickú dokumentáciu výstavby
2 bytových domov – 16 sociálnych bytov
v obci

XI
2009

predseda
komisie
bytovej a
sociálnej
poverený
projektant

2.7.4. pripraviť projekt výstavby 2 bytových domov –

IX
2010

poverený
projektant

predseda
komisie pre
výstavbu
predseda
komisie pre
výstavbu

18 sociálnych bytov a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém

poznámky

2.8.1. MPV
2.8.Vybudovanie
verejného WC
v centre obce

2.8.2.

vypracovať projekt výstavby verejného
WC v centre obce

I
2010

2.8.3.

zabezpečiť materiál na výstavbu verejného
WC v centre obce

IV
2010

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie
2.8.Vybudovanie
verejného WC v centre
obce

2. Doplniť chýbajúce články
technickej infraštruktúry

2.9. Označenie
častí obce

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

2.8.4. vybudovať verejné WC v centre obce

IX
2010

predseda
komisie pre
výstavbu

2.9.1. vypracovať návrhy oficiálneho
pomenovania častí obce a ulíc
2.9.2. oboznámiť občanov s návrhmi oficiálnych
pomenovaní častí obce a ulíc a vyzvať ich
na pripomienkovanie návrhov
2.9.3. vypísať obecný grant – súťaž o návrh
označení častí obce
2.9.4. vyhodnotiť obecný grant – súťaž o návrh
označení častí obce
2.9.5. vypracovať projekt na tvorbu originálnych
označení častí obce, križovatiek a ulíc
a predložiť ho v rámci aktuálnych malých
grantových schém
2.9.6. vybrať výrobcov originálnych označení
častí obce, križovatiek a ulíc (v rámci
potenciálu obce)
2.9.7. zhotoviť a osadiť originálne označovacie
a smerové tabule v obci, ako aj 2 centrálne
informačné tabule v centre obce

V
2004

prednosta
OcÚ

IX
2004

šéfredaktor
obecných
novín

XI
2004

starosta

II
2005

obecné
zastupiteľstvo

IV
2005

prednosta
OcÚ

III
2006

obecné
zastupiteľstvo

V
2006

prednosta
OcÚ

Aktivita

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

2. Doplniť chýbajúce články
technickej infraštruktúry

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

hospodárskeho

Opatrenie

2.10. Vybudovanie
troch nových,
potrebných
zastávok SAD

3.1.Zrekonštruovanie
vodovodných sietí

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

2.10.1. rokovať s dopravným inšpektorátom
o zriadení a vybudovaní nových
zastávok SAD
2.10.2. rokovať so zástupcami SAD o zriadení
nových zastávok v obci
2.10.3. vypracovať projekt vybudovania
nových zastávok SAD v častiach
Poriečie, Mrzáčka, Vyšný Koniec
2.10.4. vybudovať nové zastávky SAD
v častiach Poriečie, Mrzáčka, Vyšný
Koniec
2.10.5. upraviť okolie zastávok SAD
v častiach Poriečie, Mrzáčka, Vyšný
Koniec
3.1.1. vypracovať projekt rekonštrukcie
a výmeny vodovodného potrubia v č.
Reštaurácia Kýčera – požiarna
zbrojnica, v dĺžke 250m

II
2009

starosta

II
2009

starosta

III
2009

poverený
projektant

V
2009

prednosta
OcÚ

VI
2009

prednosta
OcÚ

I
2007

poverený
projektant

II
2007

starosta

3.1.2. žiadať o dotáciu na rekonštrukciu
vodovodného potrubia v č.
Reštaurácia Kýčera – požiarna
zbrojnica, v dĺžke 250m

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

hospodárskeho

Opatrenie

3.1. Zrekonštruovanie
vodovodných sietí

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

3.1.3. vypracovať projekt rekonštrukcie
a výmeny vodovodného potrubia od
Katreníka po materskú školu Oravice
a Murína, v dĺžke 450m
3.1.4. v rámci projektu rekonštrukcie
vodovodu riešiť napojenie materskej
školy Oravice
3.1.5. žiadať o dotáciu na rekonštrukciu
vodovodného potrubia od Katreníka
po materskú školu Oravice a Murína,
v dĺžke 450m
3.1.6. MPV pozemok súvisiaci s vodojemom
v č. Kalvária
3.1.7. vypracovať technickú dokumentáciu
pretesnenia a kompletnej
rekonštrukcie vodojemu v č. Kalvária,
3.1.8. zrekonštruovať vodojem v č. Kalvária

I
2009

poverený
projektant

I
2009

poverený
projektant

II
2009

starosta

I
2008

starosta

III
2009

poverený
projektant

IX
2010

prednosta
OcÚ

poznámky

požiadať NFP zo
štrukturálnych fondov

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

3.2. Zrekonštruovanie
cestných
komunikácií v obci

poznámky

starosta

MPV
3.2.1. vypracovať projekt rekonštrukcie
cesty Ku vleku
3.2.2. vypracovať projekt rekonštrukcie ciest
v č. Grúnik, č. Oravice Traj –
Lašákovci Dendysová
3.2.3. vypracovať projekt rekonštrukcie
cesty v č. Podkamenné (Kurňavka B.
– Buliak K.) a cesty v č. Kalvária
3.2.4. rokovať s predstavenstvom prevádzky
STAVREPO o spoločnej rekonštrukcii
cesty k prevádzke
3.2.5. vypracovať projekt rekonštrukcie
cesty k STAVREPO
3.2.6. vypracovať projekt rekonštrukcie ciest
v č. Podkamenné (M. Florek) a Ku
Grimke
3.2.7. predložiť žiadosť o rekonštrukciu ciest
v č. Grúnik, č. Oravice Traj –
Lašákovci Dendisová
3.2.8. predložiť žiadosť o rekonštrukciu ciest
v č. Podkamenné (Kurňavka B. –
Buliak K.) a cesty v č. Kalvária

zodpovednosť

VI
2010

poverený
projektant

VI
2010

poverený
projektant

VI
2008

poverený
projektant

V
2006

starosta

VI
2006

poverený
projektant

VI
2006

poverený
projektant

od 2006 stály

starosta

od 2006 stály

starosta

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

3.2. Zrekonštruovanie
cestných
komunikácií v obci

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

3.3.

Zrekonštruovanie
a posilnenie
energetických
sietí v obci

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

3.2.9. predložiť žiadosť o rekonštrukciu ciest
v č. Podkamenné (M. Florek) a Ku
Grimke
3.2.10 rekonštruovať cestu Ku vleku

od 2006
stály

starosta

VI
2009

prednosta OcÚ

VIII
2009

prednosta OcÚ

IV
2010
XI
2004

prednosta OcÚ

I
2005

poverený
projektant

I
2005

poverený
projektant

VIII
2009

starosta

VIII
2007

starosta

V
2010

starosta

3.2.11 rekonštruovať cesty v č. Grúnik, č.
Oravice Traj – Lašákovci Dendysová
3.2.12. zrekonštruovať cestu k STAVREPO
3.3.1. žiadať správcu energetických sietí
o vykonanie revízie energetických sietí
v obci
3.3.2. vypracovať projekt rekonštrukcie
a posilnenia energetických sietí v obci
3.3.3. pripraviť technickú dokumentáciu
vybudovania trafostaníc v č. Vrchná
Mrzáčka a Poriečie
3.3.4. vybudovať trafostanicu v č. Vrchná
Mrzáčka
3.3.5. vybudovať trafostanicu v č. Poriečie
3.3.6. realizovať výmenu starých stĺpov
a elektrického vedenia v č. Grúň (v
dĺžke 3km)

poznámky

starosta

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

hospodárskeho

Opatrenie

3.4. Zrekonštruovanie
verejného rozhlasu

3.5. Reorganizácia
dopravného
značenia v obci

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

3.3.7. pripraviť projektovú dokumentáciu
pre výstavbu trafostanice v č.
Srogoňovci
3.4.1. spracovať projekt rekonštrukcie
obecného rozhlasu a rozvodov v obci
3.4.2. realizovať prekládky prístrojov
obecného rozhlasu so starých stĺpov na
stĺpy elektrického vedenia v č. Poriečie
3.4.3. priebežne vymieňať a dopĺňať
reproduktory obecného rozhlasu
3.4.4. vyhľadať a spracovať možnosti
zakúpenia novej centrály – ústredne
obecného rozhlasu
3.4.5. inovovať centrálu – ústredňu obecného
rozhlasu
3.5.1. rokovať s dopravným inšpektorátom
o reorganizácii dopravného značenia
v obci
3.5.2. participovať na tvorbe projektu
reorganizácie dopravného značenia v obci
3.5.3. zabezpečiť nové dopravné značky pre
obec
3.5.4. osadiť nové dopravné značenie v obci

XI
2010

poverený
projektant, SSE

III
2005

poverený
projektant

stály
(2005 – 2008)

predseda
komisie pre
výstavbu

stály
XI
2005

predseda
komisie pre
výstavbu
prednosta
OcÚ

IV
2006

prednosta
OcÚ

XI
2007

starosta

XII
2007

prednosta
OcÚ

III
2008

prednosta
OcÚ

V
2008

starosta

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

3.6. Zrekonštruovanie
železného mosta

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

3.7. Zrekonštruovanie
verejného
osvetlenia

3.8. Zrekonštruovanie
obecných budov

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

3.6.1. spracovať technickú dokumentáciu
rekonštrukcie železného mosta
3.6.2. vypracovať projekt rekonštrukcie
železného mosta a predložiť ho
v rámci aktuálnych grantových schém

VI
2009

poverený
projektant

IX
2009

poverený
projektant

3.7.1. vypracovať projekt komplexnej rekonštrukcie
verejného osvetlenia v obci so zakomponovaním
jeho rozšírenia v č. Maršalkov grúň

I
2007

poverený
projektant

3.7.2. vyhľadať výhodné ponuky svietidiel
verejného osvetlenia
3.7.3. priebežne rekonštruovať – inovovať
časti verejného osvetlenia
3.7.4. osadiť 3 stĺpy pre verejné osvetlenie
v č. Maršalkov grúň a dobudovať
osvetlenie v dĺžke 150m.
3.8.1. rokovať s nájomcom budovy
STAVREPO o rekonštrukcii strechy
objektu a prijať dohodu o spolupráci na
rekonštrukčných prácach

III
2007

Prednosta
OcÚ

priebežne, od
r. 2007

predseda
komisie pre
výstavbu
predseda
komisie pre
výstavbu

3.8.2. rokovať s nájomcom budovy miestnej prevádzky
o rekonštrukcii strechy objektu a prijať dohodu
o spolupráci na rekonštrukčných prácach
3.8.3. vypracovať projekt komplexnej rekonštrukcie
budovy hasičskej zbrojnice v zmysle
požiadaviek STN na priestory Obecných
hasičských zborov so stálou službou

VI
2009
VI
2004

starosta

VI
2004

starosta

XI
2009

poverený
projektant

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

3.8. Zrekonštruovanie
obecných budov

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

komplexne zrekonštruovať budovu hasičskej
zbrojnice v zmysle požiadaviek STN na
priestory Obecných hasičských zborov so
stálou službou

VI
2011

prednosta
OcÚ

3.8.5. vypracovať projekt zateplenia
a výmeny vykurovacích telies obecnej
budovy expozitúry NUP
3.8.6. realizovať výmenu okien a dverí
obecnej budovy expozitúry NUP
3.8.7. realizovať výmenu rozvodov a
vykurovacích telies obecnej budovy
expozitúry NUP
3.8.8. vypracovať štúdiu bezbariérového
prístupu do zdravotného strediska

II
2011

poverený
projektant

VI
2011

prednosta
OcÚ

VI
2011

prednosta
OcÚ

VI
2004

3.8.9. realizovať bezbariérový vstup do
zdravotného strediska

VIII
2012

3.8.10. iniciovať stretnutie s pracovníkmi
zdravotníckeho strediska s cieľom
riešiť reorganizáciu ambulancií,
v zmysle priblíženia a bezbariérového
prístupu starších občanov
3.8.11. vypracovať projekt na výmenu okien
a zateplenie budovy zdravotného
strediska a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém

XI
2004

predseda
komisie verejno
prospešných
prác
predseda
komisie verejno
prospešných
prác
starosta

Aktivita
3.8.4.

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

a sociálneho

I
2010

poznámky

poverený
projektant

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

3.8. Zrekonštruovanie
obecných budov

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
3.8.12. realizovať výmenu okien a zateplenie
budovy zdravotného strediska
3.8.13. vypracovať technickú dokumentáciu
rekonštrukcie obecného domu
3.8.14. vypracovať projekt rekonštrukcie
obecného domu a predložiť ho v rámci
aktuálnych grantových schém
3.8.15. zrekonštruovať tepelné rozvody v rámci
obecného domu
3.8.16. realizovať zateplenie obecného domu
3.8.17 realizovať zateplenie a výmenu okien
objektu 4 bytovka – polícia
3.8.18. zrekonštruovať a upraviť kancelárske
priestory objektu 4 bytovka – polícia

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

3.9.1. vypracovať projekt riešenia odstavných
plôch pre automobily

3.9.

Vytvorenie
odstavných plôch
pre vozidlá

MPV
3.9.2 vytvoriť odstavnú plochu pre vozidlá
za budovou VUB s kapacitou 20
automobilov
3.9.3. zriadiť a označiť odstavnú plochu pre
automobily pri ihrisku
3.9.4. vybudovať parkovisko pred budovou
nového obecného úradu

termín

zodpovednosť

VI
2010

prednosta
OcÚ

II
2010

poverený
projektant

XII
2010

poverený
projektant

X
2012

prednosta
OcÚ

X
2012
IX
2010

prednosta
OcÚ
prednosta
OcÚ

VIII
2009

prednosta
OcÚ

XII
2004

predseda
komisie pre
výstavbu

VI
2010

predseda
komisie verejno
prospešných
prác
predseda
komisie verejno
prospešných
prác
prednosta
OcÚ

VII
2005
IX
2010

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

3.10. Vybudovanie
kruhového
objazdu v
časti Pred
domom kultúry

3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu
3.11. Zrekonštruovanie
autobusových
zastávok v obci

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
3.10.1. MPV časť pozemkov súvisiacich
s plánovaným kruhovým objazdom
3.10.2. Iniciovať a spolupracovať na
vypracovaní projektu vybudovania
kruhového objazdu v časti Pred
domom kultúry s dopravným
inšpektorátom
3.10.3. Realizovať výstavbu kruhového
objazdu v časti Pred domom kultúry
3.11.1. iniciovať riešenie dopravnej situácie
v súvislosti s autobusovými zástavkami
Vyšný Koniec, Poriečie, Mrzáčka
3.11.2. vypracovať návrhy originálnych
autobusových zastávok v č. Oravice,
Michalicov most, Poriečie, Mrzáčka,
Vyšný koniec – Vrábeľ, Nižný koniec
3.11.3. rokovať s urbárskym spoločenstvom
o zabezpečení dreva na výstavbu
autobusových zastávok
3.11.4. osloviť organizácie v obci a OZ vo veci
výstavby nových , originálnych
autobusových zastávok v obci
3.11.5. vybudovať originálne autobusové
zastávky v č. Oravice, Michalicov most,
Poriečie, Mrzáčka, Vyšný koniec –
Vrábeľ, Nižný koniec.

termín

zodpovednosť

I
2009

starosta

III
2010

starosta

VIII
2010

prednosta
OcÚ

XI
2008

starosta

I
2008

predseda
komisie verejno
prospešných
prác

I
2008

starosta

II
2008

starosta

X
2010

predseda
komisie verejno
prospešných
prác

poznámky

V prípade Nižného
konca technicky riešiť
možnosť zriadenia
kiosku.

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

3.12. Riešenie zvedenia
vody z cesty, časť
Vyšný koniec –
Sivčák
3. Uviesť
nevyhovujúce zložky
technickej
infraštruktúry do
uspokojivého stavu

3.13. Zrekonštruovanie
penziónu Oravice

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

3.12.1. spracovať štúdiu vhodného technického
riešenia priepustu vody cez cestu v č.
Vyšný koniec – Sivčák

VII
2009

poverený
projektant

3.12.2. zrealizovať zvod vody z poľnej cesty v č.
Vyšný koniec do potoka

IX
2006

3.12.3. vypracovať projekt priepustu vody cez
cestu v č. Vyšný koniec – Sivčák
3.12.4. zrealizovať priepust vody cez cestu v č.
Vyšný koniec – Sivčák

III
2009

predseda
komisie verejno
prospešných
prác
poverený
projektant

Aktivita

VI
2009

poznámky

predseda
komisie verejno
prospešných
prác
starosta

3.13.1. vyhľadať vhodných potenciálnych investorov
(príp. nájomcov) objektu penziónu Oravice
a rokovať s nimi o možnostiach rekonštrukcie
a prevádzky

VII
2004

3.13.2. vypracovať projekt rekonštrukcie
penziónu Oravice
3.13.3. realizovať sanáciu zadných stavov
penziónu Oravice

XI
2005

poverený
projektant

IV
2006

3.13.4. vykonať terénne úpravy v okolí penziónu
Oravice

VIII
2006

3.13.5. spolupodieľať sa na vypracovaní a predložení
projektu rekonštrukcie penziónu Oravice
spolu s investormi v rámci schém rozvoja
cestovného ruchu

II
2007

predseda
komisie verejno
prospešných
prác
predseda
komisie verejno
prospešných
prác
starosta

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

XII
2006

starosta

XI
2008

poverený
projektant

I
2009

poverený
projektant

V
2009

poverený
projektant

priebežne
počas procesu

prednosta
OcÚ

priebežne
počas procesu

starosta

4.2.3. vybudovať 16 bytovú jednotku v lokalite
Nižný Koniec
5.1.1. vypracovať technickú dokumentáciu na
vybudovanie novej kotolne a rozvodov
zdravotného strediska, na báze spaľovania
drevnej štiepky

XII
2012

prednosta
OcÚ

X
2008

poverený
projektant

5.1.2. vypracovať projekt na vybudovanie novej

XII
2009

poverený
projektant

Aktivita
4.1.1.

4.1. Pripravenie
podmienok pre
výstavbu 16
rodinných domov
v lokalite Farský
briežok
4. Vytvárať
podmienky pre
rozvoj IBV v obci
4.2. Vybudovanie bytov
pre vopred určených
vlastníkov

5. zmeniť
a zmodernizovať
palivovú základňu
obecných budov

5.1. Zmena palivovej
základne budovy
obvodného
zdravotného
strediska

osloviť vlastníka pozemkov v lokalite
Farský briežok - cirkev s
ponukou odkúpiť pozemky potrebné pre
rozvoj IBV
4.1.2. pripraviť potrebné projekty pre rozvoj
IBV v lokalite Farský briežok
4.1.3. zostaviť geometrický plán pre novú IBV
v lokalite Farský briežok
4.1.4. pripraviť projektovú dokumentáciu pre
budovanie inžinierskych sietí pre novú
IBV v lokalite Farský briežok
4.2.1. udržiavať permanentný kontakt s budúcimi
vlastníkmi bytov v lokalile Nižný Koniec

4.2.2. udržiavať permanentný kontakt a priebežne
aktualizovať informácie a podmienky ŠFRB
v zmysle výstavby bytov v lokalite Nižný
Koniec

kotolne a rozvodov zdravotného strediska, na
báze spaľovania drevnej štiepky a predložiť
ho v rámci aktuálnych grantových schém

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

5. zmeniť
a zmodernizovať
palivovú základňu
obecných budov

hospodárskeho

Opatrenie

5.2. Zabezpečenie
vykurovania nového
kultúrneho domu
prostredníctvom
prepojenia
s existujúcou
kotolňou na drevnú
štiepku

5.3. Rozšírenie
existujúceho skladu
paliva drevnej drte

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
5.1.3. vybudovať kotolňu na spaľovanie
drevnej štiepky, ako aj príslušné
rozvody, pre zdravotné stredisko r.
5.2.1. vypracovať technickú dokumentáciu
rozšírenia existujúcich rozvodov
kotolne obecného úradu pre budovu
nového kultúrneho domu, vrátane
rozšírenia existujúceho skladu paliva
5.2.2. vypracovať projekt vybudovania
odovzdávajúceho uzla a rozvodov
nového kultúrneho domu v súčinnosti
s existujúcou kotolňou a rozvodmi
budovy obecného úradu
5.3.1. vypracovať technickú dokumentáciu
rozšírenia skladu paliva
5.3.2. vypracovať projekt rozšírenia skladu
paliva pre budovu obecného úradu
a predložiť ho v rámci aktuálnych
grantových schém
5.3.3. dobudovať sklad paliva o priestory
potrebné pre rozšírenie skladovacích
zásob drevnej štiepky

termín

zodpovednosť

X
2010

prednosta
OcÚ

IX
2008

poverený
projektant

II
2009

poverený
projektant

IX
2008

poverený
projektant

V
2009

poverený
projektant

VIII
2010

prednosta
OcÚ

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

5. zmeniť
a zmodernizovať
palivovú základňu
obecných budov

hospodárskeho

Opatrenie

5.4. Vybudovanie tzv.
mikroregionálneho
štiepkarskeho uzla
v obci, pre zásobovanie
a logistiku vykurovacou
hmotou, pre zásobovanie
obecných kotolní, ako aj
kotolní šiestich okolitých
obcí

6.1. Iniciovanie zriadenia
obvodného
oddelenia
policajného zboru
v obci
6. Zvýšiť bezpečnosť
občanov, majetku
a zdravia

6.2. Iniciovanie zriadenia
Obecného hasičského
zboru so stálou službou

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

5.4.1. vypracovať technickú dokumentáciu
potrebnú pre vybudovanie
a prevádzkovanie mikroreginálneho
štiepkarského uzla

I
2009

poverený
projektant

5.4.2.

vypracovať podrobný a komplexný plán
logistiky a koordinačný systém
mikroreginálneho štiepkarského uzla, vrátane
zabezpečovania drevnej štiepky pre 6 obcí
mikroregiónu
vypracovať komplexný projekt pre
vybudovanie a prevádzkovanie
mikroreginálneho štiepkarského uzla
a predložiť ho v rámci aktuálnych grantových
schém

II
2009

poverený
projektant

V
2009

poverený
projektant

zabezpečiť stroje a potrebnú technológiu
pre prevádzkovanie mikroreginálneho
štiepkarského uzla
6.1.1. rokovať s okresným riaditeľstvom
policajného zboru o zriadení obvodného
oddelenia policajného zboru v obci
6.1.2. pripraviť priestory pre obvodné oddelenie
policajného zboru v obci
6.1.3. vytvoriť podmienky pre bezproblémové
fungovanie a pôsobenie obvodného
oddelenia policajného zboru v obci
6.2.1. žiadať kompetentné inštitúcie o zriadenie
Obecného hasičského zboru so stálou
službou v obci

XII
2010

prednosta
OcÚ

2008

starosta

2008

poverený
projektant

Od 2008

poverený
projektant

2009

starosta

Aktivita

5.4.3.

5.4.4.

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

Špecifický
cieľ

6. Zvýšiť bezpečnosť
občanov, majetku
a zdravia

hospodárskeho

Opatrenie

6.2. Iniciovanie zriadenia
Obecného
hasičského zboru so
stálou službou

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
6.2.2. pripraviť priestory pre zriadenie
Obecného hasičského zboru so stálou
službou v obci ( v náväznosti na
rekonštruovaný objekt – viď vyššie)
6.2.3. vytvoriť podmienky pre
bezproblémové fungovanie
a pôsobenie Obecného hasičského
zboru so stálou službou v obci

termín

zodpovednosť

V
2009

prednosta
OcÚ

VIII
2011

starosta

poznámky

oblasť: Technická infraštruktúra

Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

oblasť: Životné prostredie
Špecifický
cieľ

1. Pôsobiť na
uvedomelosť
občanov v oblasti
životného
prostredia

Opatrenie

1.1.Organizovanie aktivít
stimulujúcich
občanov k ochrane
a tvorbe životného
prostredia

Aktivita

termín

zodpovednosť

1.1.1. vypracovať štúdiu stavu životného prostredia
v obci

V
2005

predseda komisie pre
životné prostredie

1.1.2.

IX
2005

starosta

XI
2005

prednosta
OcÚ

XI
2008

prednosta
OcÚ

XII
2005

obecné
zastupiteľstvo

XII
2005

starosta

V
2004

šéfredaktor
obecných novín

osloviť organizácie v obci vo veci organizácie
spoločných akcií smerovaných k tvorbe
životného prostredia

1.1.3. zorganizovať brigády mládeže zamerané na
likvidáciu smetísk a ich zatrávnenie,
spojené so spoločenskou akciou pre
zúčastnených
1.1.4. označiť tabuľami – zákazmi kritické miesta
tvorby smetísk
1.1.5. vypracovať systém motivačných opatrení
pre deti a mládež činných v aktivitách
ochrany a tvorby životného prostredia
1.1.6. osloviť farskú radu a farský úrad vo veci
spolupráce na obecných aktivitách ochrany
a tvorby životného prostredia
1.1.7. zaviesť v obecných novinách pravidelnú
rubriku venovanú ochrane a tvorbe životného
prostredia

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ

1. Pôsobiť na
uvedomelosť
občanov v oblasti
životného
prostredia

hospodárskeho

Opatrenie

1.1. Organizovanie
aktivít stimulujúcich
občanov k ochrane
a tvorbe životného
prostredia

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

1.1.8.pravidelne zviditeľňovať pozitívne vzory
ochrany a tvorby životného prostredia
v obecných médiách
1.1.9. pripraviť a realizovať informačnú kampaň
o výhodách kompostovania a spracovávania
biologických odpadov
1.1.10. rokovať s predstavenstvom PD o zriadení
obecného kompostoviska v areáli PD
1.1.11. vypracovať systém verejného
kompostoviska a zberu biologických
odpadov
1.1.12. zriadiť verejné kompostovisko

stály

Šéfredaktor
obecných novín

XI
2006

prednosta
OcÚ

XI
2006

starosta

XI
2006

predseda komisie pre
životné prostredie

IV
2007
stály

predseda komisie pre
životné prostredie
koordinátor IC

III
2005

prednosta
OcÚ

XI
2005
XI
2005

predseda komisie pre
životné prostredie
starosta

II
2006

obecné zastupiteľstvo

1.1.13. prezentovať stav životného prostredia v obci
v obecných médiách a pri všetkých
spoločenských príležitostiach
1.1.14. pripraviť a zorganizovať súťaž o najkrajší
dvor v obci
1.1.15. vyhodnotiť súťaž o najkrajší dvor v obci
1.1.16. vypísať malé obecné grantové kolo na tému
ochrany a tvorba životného prostredia
1.1.17. vyhodnotiť malé obecné grantové kolo na
tému ochrany a tvorba životného prostredia

poznámky

oblasť: Životné prostredie

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

zriadiť informačné tabule venované ochrane
životného prostredia (OcÚ, pri kostole, v centre)
1.2.2. vypracovať systém represívnych opatrení pre
poškodzovateľov životného prostredia (v rámci
platného VZN)
1.2.3. vypracovať systém kontroly a represií pre
poškodzovateľov životného prostredia
1.2.4. zistiť vlastníkov znečistených pozemkov
a plôch v obci a vyzvať ich na odstránenie
nedostatkov
1.2.5. rokovať s PD a organizáciami činnými v obci
o opatreniach ochrany životného prostredia
a vyzvať ich na odstránenie nedostatkov
1.2.6. vypracovať detailný systém separácie odpadu

IV
2006

prednosta
OcÚ

IV
2004

predseda komisie pre
životné prostredie

IV
2004

predseda komisie pre
životné prostredie

stály

prednosta OcÚ

V
2005

starosta

VII
2004
stály od VII
2004

predseda komisie pre
životné prostredie
prednosta OcÚ

priebežne

prednosta OcÚ

IV
2007

predseda komisie pre
životné prostredie

VII
2007

predseda komisie pre
životné prostredie

VII
2007

predseda komisie pre
životné prostredie

IV
2008

predseda komisie pre
životné prostredie

1.2.1.

1. Pôsobiť na
uvedomelosť
občanov v oblasti
životného
prostredia

1.2.

Dôsledné
aplikácie
legislatívnych
opatrení v oblasti
životného
prostredia

1.2.7. vypracovať ročné rozpisy zberu separovaných
odpadov
1.2.8. priebežne zapájať vodomery pre domácnosti

2. Informovať
občanov
o výhodách
zavádzania
technológií
zlepšujúcich stav
životného
prostredia

2.1.Informovanie
občanov
o technológiách
skvalitňujúcich vodu

2.1.1. zabezpečiť informácie o význame budovania
kaskád na potokoch a prevzdušňovaní vody
2.1.2. zabezpečiť informácie o možnostiach
a výhodách zmäkčovania vody
2.1.3. zabezpečiť informácie o možnostiach
využívania dažďovej vody
2.1.4. zabezpečiť informácie o ochrane spodných
vôd

poznámky

oblasť: Životné prostredie

Plán

Špecifický
cieľ

2. Informovať
občanov
o výhodách
zavádzania
technológií
zlepšujúcich stav
životného
prostredia

hospodárskeho

Opatrenie

2.2. Informovanie
občanov
o technológiách
skvalitňujúcich
ovzdušie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

2.1.5. v rámci obecných novín poskytovať
informácie o technológiách skvalitňujúcich
vodu
2.1.6. pravidelne informovať občanov o odberoch
a spotrebe vody v obci
2.2.1. zabezpečiť informácie o možnostiach
ekologického vykurovania domácností
2.2.2. pripraviť materiál o možnostiach
a výhodách spaľovania biomasy s cenovým
prehľadom splyňovacích kotlov a zariadení
2.2.3. v rámci obecných novín poskytovať
informácie o technológiách skvalitňujúcich
ovzdušie
2.2.4. pripraviť a zrealizovať informačnú kampaň
zameranú na spaľovanie nebezpečných
odpadov a ochranu ovzdušia

IV
2008

šéfredaktor
obecných novín

stály

šéfredaktor
obecných novín

XII
2005

predseda komisie pre
životné prostredie

XII
2005

predseda komisie pre
životné prostredie

VIII
2006

šéfredaktor
obecných novín

X
2006

predseda komisie pre
životné prostredie

III
2007

predseda komisie pre
životné prostredie

IV
2007
IV
2007

predseda komisie pre
životné prostredie
predseda komisie pre
životné prostredie

2.3. Informovanie
občanov
o technológiách
skvalitňujúcich
pôdu

2.3.1. pripraviť informačnú kampaň zameranú na
ochranu pôdy, protierózne opatrenia, dôležitosť
remísk, medzí a rizikách nadmerného hnojenia a
používania chemických prostriedkov ochrany
2.3.2. zrealizovať kampaň zameranú na ochranu pôdy

2.4. Informovanie
občanov
o technológiách
estetizujúcich životné
prostredie

2.4.1. pripraviť a realizovať informačnú kampaň
zameranú na význam včelárstva, tvorbu živých
plotov a pestovanie lesných plodín vhodných na
estetizáciu prostredia

poznámky

oblasť: Životné prostredie

Plán

Špecifický
cieľ

3. Revitalizovať
vodné toky

hospodárskeho

Opatrenie

3.1. Úprava vodných
tokov v obci a jej
okolí

4.1.Zaangažovanie
občanov do vytvárania
obecnej zelene
4. Vytvoriť
dostatok zelených
plôch v obci
4.2. Vytvorenie zelenej
plochy v centre
obce

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
3.1.1. iniciovať stretnutie s predstavenstvom
Štátnych lesov SR a osloviť ich pre
spoluprácu pri úprave vodných tokov
3.1.2. vyvíjať primeraný tlak na správcov lesa
a vodných tokov v zmysle zlepšovania ich
stavu
3.1.3. vytvoriť spoločný projekt zameraný na
kaskádovanie vodných tokov spolu s ich
správcami
3.1.4. vytvoriť projekt mladých na kaskádovanie
menších potokov a predložiť ho v rámci
malých grantových schém
4.1.1. osloviť urbárske spoločenstvo vo veci odbornej
spolupráce pri tvorbe obecnej zelene
4.1.2. osloviť farskú radu vo veci vytvárania obecnej
zelene
4.1.3. každoročne zakúpiť 50 sadeníc líp a rozdať ich
občanom činným v tvorbe životného prostredia
v obci
4.1.4. zaangažovať mládežnícke organizácie a školy
do tvorby „zelenej obce“
4.2.1. vypracovať projekt malého obecného parku
v centre obce
4.2.2. zakúpiť potrebný materiál pre tvorbu malého
obecného parku v centre

4.2.3. vysadiť živý plot okolo parkoviska v centre

termín

zodpovednosť

XII
2008

starosta

stály

starosta

IV
2009

poverený
projektant

VII
2009

predseda komisie pre
životné prostredie

V
2004

starosta

V
2004

starosta

stály

prednosta OcÚ

VIII
2004

koordinátor IC

IX
2009

prednosta
OcÚ

IX
2009

prednosta
OcÚ

IV 2009

prednosta OcÚ

poznámky

oblasť: Životné prostredie

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

4.2. Vytvorenie zelenej
plochy v centre obce

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

4.2.4. osadiť lavičky, koše, vybudovať chodníky
a vysadiť zeleň v malom obecnom perku
v centre
4.2.5. prehradiť zeleňou malý obecný park v centre
od priemyselnej zóny

V
2009

prednosta
OcÚ

IV
2010

prednosta
OcÚ

4.3.1. zorganizovať brigádu mládeže zameranú na
ošetrenie porastov v okolí potokov a výsadbu
vŕb
4.4.1. v spolupráci s farskou radou zakúpiť
sadenice pre výsadbu parku pri kostole
4.4.2. vytvoriť projekt na oddychovú zónu – park
pri novom kostole
4.4.3. zorganizovať brigádu veriacich zameranú
na vybudovanie parku – oddychovej zóny
pri novom kostole
4.5.1. vypracovať štúdiu malých zelených plôch
v obci

stály

prednosta
OcÚ IC

IX
2006

prednosta OcÚ

VIII
2009

prednosta
OcÚ

IX
2006

OZ Ujut

VIII
2006

prednosta
OcÚ

4.5.2. na základe štúdie vysadiť zeleň okolo
ihrísk, na cintoríne, okolo kostolov
a školských budov

stály

prednosta
OcÚ IC

poznámky

4. Vytvoriť
dostatok zelených
plôch v obci
4.3. Ošetrovanie
a výsadba zelene
pri potokoch v obci
4.4. Vytvorenie parku
pri novom kostole

4.5. Výsadba zelene
v určených
miestach v obci

oblasť: Životné prostredie

Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

oblasť: Cestovný ruch
Špecifický
cieľ

1. Zabezpečiť
dostatok informácií
o cestovnom
ruchu pre
turistov ako aj
obyvateľov obce

Opatrenie

Aktivita

1.1. Vytvorenie
informačného centra
v obci

1.1.1. vypracovať kritériá požiadaviek na
funkciu koordinátora informačného
centra IC
1.1.2. vypísať výberové konanie na
koordinátora IC v obci
1.1.3. na základe výberového konania
a splnenia kritérií vybrať vhodného
adepta a zriadiť funkciu
koordinátora IC
1.1.4. dohodnúť s koordinátorom IC náplň
práce a spôsob ohodnotenia
1.1.5. vyškoliť koordinátora IC v rámci
aktuálnych školení a kurzov
1.1.6. prispôsobiť prízemie starého OcÚ
potrebám IC
1.1.7. zriadiť v priestoroch prízemia
starého OcÚ informačné centrum
a vybaviť ho potrebným inventárom
1.1.8. zriadiť klub mladých pri IC
1.1.9. vypracovať plán činnosti pre IC
a klub mladých

termín

zodpovednosť

IV
2009

obecné
zastupiteľstvo

V
2010

starosta

V
2010

obecné
zastupiteľstvo

V
2010

starosta

stály

prednosta OcÚ

VIII
2009

prednosta
OcÚ

IX
2010

starosta

XI
2004
XII
2004

prednosta
OcÚ

kultúrny
pracovník

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
1.1.10. vybaviť IC PC technikou a internetom

1. Zabezpečiť
dostatok informácií
o cestovnom
ruchu pre
turistov ako aj
obyvateľov obce

1.1. Vytvorenie
informačného centra
v obci

1.1.11. zriadiť v priestoroch IC predajňu
suvenírov
1.1.12. vyhotoviť originálne smerové tabule
a pútače k IC
1.1.13. vytvoriť a pravidelne inovovať web
stránku obce
1.1.14. na základe vypracovaného materiálu
o atrakciách obce spracovať ponuku pre
cestovné kancelárie a agentúry
1.1.15. zasieťovať IC do regionálnych štruktúr
1.1.16. nadviazať spoluprácu s regionálnym
osvetovým strediskom
1.1.17. vytvoriť klub podnikateľov a aktivistov
činných v oblasti cestovného ruchu
1.1.18. vytvoriť informačný materiál o obci
a jej zaujímavostiach
1.1.19. nadviazať spoluprácu s informačnými
centrami euroregiónu
1.1.20. zabezpečovať informácie o aktivitách
v cestovnom ruchu v regióne i mimo
neho a informovať občanov
o možnostiach cestovného ruchu

termín

zodpovednosť

VIII
2005
VI
2010

starosta

poznámky

koordinátor IC

VI
2010

koordinátor IC

II
2005

prednosta
OcÚ

III
2005

kultúrny
pracovník

VII
2010
II
2005

koordinátor IC

XI
2004

starosta

II
2005

kultúrny
pracovník

V
2005

kultúrny
pracovník

stály

kultúrny
pracovník

kultúrny
pracovník

oblasť: Cestovný ruch

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
1.1.21. zriadiť v priestoroch IC malú
expozíciu pôvodnej kultúry
1.1.22. pravidelne informovať o obci a dianí
v regionálnom denníku
2.1.1.

2. Vytvárať
atraktívne prostredie
pre návštevníkov
a turistov obce

2.1. Vytvorenie
prostredia pútavého
v obci pre turistov
a návštevníkov obce
tvorbou nových
atraktivít - atrakcií

vytvoriť sumár atrakcií a zaujímavostí obce
a okolia
2.1.2. vytvoriť komplexný sumár služieb v obci
vhodných na využívanie v cestovnom ruchu
2.1.3. vytvoriť partnerstvo s Agrohotelom Novoť
a dohodnúť podmienky vzájomnej
spolupráce
2.1.4. iniciovať v rámci spoločenstva
podnikateľov zriadenie Goralskej krčmy –
štýlového zariadenia služieb
2.1.5. vypracovať projekt tvorby a značenia
turistických chodníkov v katastri obce
2.1.6. rokovať s vlastníkmi pozemkov o vyznačení
turistických chodníkov
2.1.7. iniciovať stretnutie starostov okolitých
samospráv vo veci sieťovania a koncepčnej
tvorby turistických chodníkov
2.1.8. označiť turistický chodník Hrebeňovka Grúň
2.1.9. označiť turistický chodník na Ušust

termín

zodpovednosť

VI
2010

koordinátor IC

stály

šéfredaktor
obecných novín

II
2005

kultúrny
pracovník

IV
2005

kultúrny
pracovník

IV
2006

kultúrny
pracovník

VIII
10

starosta

II
2005

kultúrny
pracovník

III
2009

starosta

III
2009

starosta

IV
2009
IV
2008

kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník

poznámky

oblasť: Cestovný ruch

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
2.1.10. označiť turistický chodník smer Tanečník

2. Vytvárať
atraktívne prostredie
pre návštevníkov
a turistov obce

2.1. Vytvorenie
prostredia pútavého
v obci pre turistov
a návštevníkov obce
tvorbou nových atraktivít
- atrakcií

2.1.11. označiť turistický chodník obec – štátna
hranica s pokračovaním Pilsko, Babia hora
2.1.12. označiť turistický chodník Kalvária –
Čmeľka – Oravice
2.1.13. označiť turistický chodník Kalvária – Grúň
– Kurcinka – Kýčera – Nižný koniec
2.1.14. v spolupráci s ostatnými obcami regiónu
pripraviť a vydať publikáciu o turistickom
chodníku
2.1.15. vytvoriť a osadiť 2 orientačné tabule – mapy
turistických chodníkov
2.1.16. vytvoriť projekt prístrešku s chráneným
ohniskom za Kalváriou
2.1.17. zabezpečiť materiál na stavbu altánku za
Kalváriou
2.1.18. vybudovať altánok s chráneným ohniskom
za Kalváriou
2.1.19. spracovať štúdiu rodného domu Biskupa
Vojtaššáka
2.1.20. vytypovať vhodný pozemok na výstavbu
rekonštrukcie rodného domu Biskupa
Vojtaššáka
2.1.21. vypracovať projekt výstavby rekonštrukcie
rodného domu Biskupa Vojtaššáka

termín

zodpovednosť

IV
2008
V
2009

kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník

V
2009

kultúrny
pracovník

VI
2009

kultúrny
pracovník

XI
2008

kultúrny
pracovník

VI
2009

kultúrny
pracovník

IV
2010

kultúrny
pracovník

V
2009

starosta

VII
2010

koordinátor IC

XII
2010

koordinátor IC

II
2010

obecné
zastupiteľstvo

VI
2010

poverený
projektant

poznámky

oblasť: Cestovný ruch

Plán

Špecifický
cieľ

2. Vytvárať
atraktívne prostredie
pre návštevníkov
a turistov obce

hospodárskeho

Opatrenie

2.2. Vybudovanie
základov pre
navštevovanosť
pútnického miesta –
pamiatky Biskupa
Jána Vojtaššáka

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

2.2.1. zrekonštruovať a zreparovať priestory
s pamiatkami a pozostalosťou Biskupa
Jána Vojtaššáka

VI
2008

prednosta
OcÚ

2.2.2.

VII
2008

kultúrny
pracovník

X
2008

prednosta
OcÚ

XI
2008

prednosta
OcÚ

XI
2008

kultúrny
pracovník

XII
2008

kultúrny
pracovník

III
2009

kultúrny
pracovník

V
2009

kultúrny
pracovník

VI
2009

kultúrny
pracovník

Aktivita

doplniť expozíciu Biskupa Jána Vojtaššáka
o predmety a dokumenty viažúce sa k jeho
osobe a obdobiu v ktorom pôsobil
2.2.3. osadiť plastiku Biskupa Jána Vojtaššáka pri
pôvodnom hrobe, resp. na námestí
2.2.4. zriadiť koordinačný výbor za účelom
návštev obce pútnikmi a priaznivcami
Biskupa Jána Vojtaššáka
2.2.5. určiť stále termíny pre stretnutia veriacich –
pútnikov pri hrobe Biskupa Jána Vojtaššáka
2.2.6. vytvoriť pútavý program pre návštevy obce
za účelom uctenia si pamiatky Biskupa Jána
Vojtaššáka
2.2.7. pripraviť a vydať propagačný materiál
o možnosti návštevy Zákamenného
v súvislosti s osobnosťou Biskupa Jána
Vojtaššáka
2.2.8. distribuovať propagačný materiál o obci
v súvislosti s osobnosťou Biskupa Jána
Vojtaššáka do všetkých farností diecézy
i mimo nej
2.2.9. 2 x ročne organizovať stretnutia veriacich –
pútnikov pri hrobe Biskupa Jána Vojtaššáka

poznámky

oblasť: Cestovný ruch

Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

oblasť: Ekonomická aktivita
Špecifický
cieľ

1. Pôsobiť na
znižovanie
nezamestnanosti v
obci

Opatrenie

Aktivita

1.1.1. zabezpečiť kompletné informácie
o tvorbe priemyselného parku
1.1.2. zmapovať potreby a očakávania
podnikateľov v obci a blízkom okolí
1.1.3. MPV pozemky v lokalite vytýčenej
1.1. Iniciovanie
ako priemyselná zóna
vytvorenia
1.1.4. kompletne dobudovať inžinierske
priemyselnej
siete v priemyselnej zóne
zóny
1.1.5. vyhľadať vhodných investorov pre
priemyselnú zónu
1.1.6. vypracovať systém motivačných
opatrení pre prichádzajúcich
investorov
1.2.1. spolupracovať s UPSVR na programoch
znižovania nezamestnanosti
1.2.Vzdelávanie
1.2.2. vypracovať projekt zameraný na rozvoj
nezamestnaných
podnikania a využívanie zdrojov obce,
občanov a pomoc
a predložiť ho v rámci grantových
pri ich zamestnávaní
schém ESF
1.2.3. v rámci IC zriadiť informačnú tabuľu
venovanú rozvoju ľudských zdrojov
1.2.4. zriadiť a 1x mesačne inovovať informácie
o voľných pracovných miestach

termín

zodpovednosť

XI
2006

prednosta
OcÚ

XII
2006

prednosta
OcÚ

stály

starosta

X
2009

prednosta
OcÚ

stály

starosta

I
2007

obecné
zastupiteľstvo

stály

starosta

II
2009

prednosta
OcÚ

V
2008

prednosta
OcÚ

stály

prednosta
OcÚ

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ

1.Pôsobiť na
znižovanie
nezamestnanosti
v obci

hospodárskeho

Opatrenie

1.3. Pomoc a stimulácia
začínajúcich podnikateľov

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

1.2.5. zorganizovať sériu školení pre deti 2.
stupňa ZŠ o možnostiach a výhodách
samostatnej zárobkovej činnosti
1.2.6. zorganizovať sériu školení
o možnostiach a výhodách samostatnej
zárobkovej činnosti pre nezamestnaných
1.3.1. zostaviť sumár zdrojov v obci vhodných
na využívanie a ekonomickú aktivitu

XII
2009

riaditeľ ZŠ

I
2009

prednosta
OcÚ

II
2008

1.3.2. vytvoriť systém motivačných opatrení
a zvýhodňovania pre začínajúcich
podnikateľov
1.3.3. zostaviť sumár podnikateľov a SZČO
v obci
1.3.4. iniciovať vznik klubu podnikateľov
a SZČO v obci
1.3.5. v rámci obecných médií pravidelne
zviditeľňovať existujúce služby
a podnikateľov v obci
1.3.6. v spolupráci s podnikateľmi vytvoriť
informačnú tabuľu s prehľadom
prevádzok a firiem v obci a osadiť ju
v centre obce pri hlavnej ceste

III
2005

predseda
komisie správy
obecného
majetku
obecné
zastupiteľstvo

II
2005

prednosta
OcÚ

XI
2005

prednosta OcÚ

stály

šéfredaktor
obecných novín

VII
2009

prednosta OcÚ

Aktivita

poznámky

oblasť: Ekonomická aktivita

Plán

Špecifický
cieľ

2. Finalizovať
drevovýrobu v
obci

hospodárskeho

Opatrenie

2.1. Vytvorenie podmienok
pre finalizovanie drevovýroby
v obci

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

2.1.1. zabezpečiť informácie o možnostiach
finalizácie drevovýroby
2.1.2. vytvoriť materiál s prehľadom
o možnostiach finalizácie drevovýroby
2.1.3. v rámci špeciálnej prílohy obecných
novín oboznámiť občanov s možnosťami
finalizácie drevovýroby
2.1.4. vyhľadať a osloviť pre spoluprácu
vhodného investora z oblasti finalizácie
drevovýroby

XII
2008

prednosta
OcÚ

I
2009

prednosta
OcÚ

III
2009

šéfredaktor
obecných novín

stály

starosta

poznámky

oblasť: Ekonomická aktivita

Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Špecifický
cieľ

1.Zabezpečiť
chýbajúce
služby pre
dôchodcov
a sociálne slabých

Opatrenie

1.1. Zabezpečenie
možnosti
stravovania pre
dôchodcov
a sociálne slabých

1.2. Zabezpečenie
sociálneho
poradenstva pre
dôchodcov
a sociálne slabých

1.3. Vytvorenie klubu
dôchodcov

Aktivita

termín

zodpovednosť

1.1.1. zistiť možnosti zabezpečovania stravy pre
dôchodcov a sociálne slabých v ZŠ,
reštaurácii Kýčera a DSS
1.1.2. zhodnotiť možnosti zabezpečovania stravy
pre dôchodcov
1.1.3. informovať občanov o možnostiach
stravovania výhodného pre dôchodcov
a sociálne slabých
1.1.4. zabezpečiť systém donášky a rozvozu stravy

XI
2008

prednosta OcÚ

XII
2008

obecné
zastupiteľstvo

I
2009

šéfredaktor
obecných novín

pre občanov so zníženou mobilitou
prostredníctvom opatrovateľskej služby
a automobilu OcÚ
1.2.1. zaviesť v obecných novinách rubriku
venovanú sociálnemu poradenstvu a pravidelne
ju inovovať v súčinnosti so zmenami legislatívy

1.2.2. osloviť DSS vo veci spolupráce na
osvetovej činnosti
1.2.3. zabezpečiť sociálneho pracovníka pre
zabezpečovanie informačného servisu 1x
týždenne v priestoroch IC
1.3.1. vytypovať a osloviť vhodného lídra klubu
dôchodcov

stály
od 2009

predseda komisie
sociálnej

V
2004

šéfredaktor
obecných novín

V
2004

starosta

XII
2009

starosta

XI
2008

prednosta
OcÚ

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ

1.Zabezpečiť chýbajúce
služby pre dôchodcov
a sociálne slabých

2. Skvalitniť
zdravotnícku osvetu
pre občanov obce

hospodárskeho

Opatrenie

1.3. Vytvorenie klubu
dôchodcov
2.1. Vytvorenie
a skvalitnenie
informačných
kanálov pre
zdravotnícku
osvetu pre
občanov

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

termín

zodpovednosť

1.3.2. spracovať plán činnosti klubu dôchodcov

XII
2008

predseda klubu
dôchodcov

1.3.3. zriadiť priestory pre klub dôchodcov
v zasadačke kultúrneho domu
1.3.4. vybaviť priestory klubu dôchodcov
potrebným inventárom
2.1.1. osloviť pracovníkov zdravotného strediska
vo veci spolupráce pri osvetovej
zdravotníckej činnosti
2.1.2. zaviesť v obecných novinách pravidelnú
rubriku venovanú zdravotníckej osvete
2.1.3. v spolupráci s SČK vytvoriť plán besied
a prednášok pre občanov

I
2009

predseda klubu
dôchodcov

II
2010

prednosta OcÚ

V
2004

prednosta OcÚ

IX
2004

šéfredaktor
obecných novín

XI
2006

kultúrny
pracovník

Aktivita

poznámky

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

oblasť: Vzdelávanie
Špecifický
cieľ

Opatrenie

1.1. Zabezpečenie výučby
a doučovania cudzích
jazykov a PC v obci
1.Zabezpečiť
dostatok
voľnočasových
aktivít pre
občanov a deti v
obci
1.2. Rozšírenie odborov
ZUŠ v obci

1.3. Zabezpečenie kurzov
tradičných remesiel v obci

Aktivita
1.1.1. osloviť pedagógov ZŠ vo veci vedenia
kurzov a doučovania cudzích jazykov
a PC techniky
1.1.2. zistiť záujem a spropagovať možnosti
kurzov a doučovania cudzích jazykov
a PC techniky medzi občanmi obce
1.1.3. dohodnúť podmienky s vedením ZŠ
o poskytovaní priestorov a pomôcok pre
kurzy cudzích jazykov a PC techniky pre
občanov
1.2.1. vyhľadať vhodných a kvalifikovaných
učiteľov hudby
1.2.2. nadviazať spoluprácu so ZUŠ v Námestove
vo veci otvorenia hudobného odboru v obci
1.2.3. zistiť záujem a spropagovať možnosti
navštevovania hudobného odboru ZUŠ
v obci, prípadne kurzov hry na hudobné
nástroje
1.3.1. zostaviť sumár tradičných remesiel v obci
ako aj žijúcich výrobcov

termín

zodpovednosť

VI
2004

predseda komisie
pre kultúru
a vzdelávanie

VII
2004

predseda komisie
pre kultúru
a vzdelávanie

VIII
2004

predseda komisie
pre kultúru
a vzdelávanie

stály

riaditeľ ZŠ

VI
2005

riaditeľ ZŠ

VIII
2005

riaditeľ školy

X
2005

prednosta
OcÚ

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ

1.Zabezpečiť
dostatok
voľnočasových
aktivít pre občanov
a deti v obci

2.Zrekonštruovať
školské budovy v
obci

Opatrenie

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

1.3. Zabezpečenie kurzov 1.3.2. dohodnúť podmienky s ľudovými
tradičných remesiel
výrobcami o vedení kurzov
v obci
1.3.3. dohodnúť podmienky s vlastníkmi objektu
FS Kamenčan o prenájme miestností na
kurzy ľudovej výroby
1.4.1. zorganizovať prieskum medzi občanmi
1.4. Zabezpečenie
o potrebe a aktuálnosti kurzov tancov, šitia,
kurzovej činnosti pre
varenia a i.
občanov obce
1.4.2. organizovať kurzy pre občanov na základe
ich zisteného záujmu
2.1.1. vypracovať technickú dokumentáciu
2.1.Zrekonštruovanie
a pripraviť projekt výmeny okien, podláh
starej školskej
a zateplenia starej školskej budovy
budovy
2.2.1. vypracovať technickú dokumentáciu
2.2.Zrekonštruovanie
a pripraviť projekt výmeny okien
budovy materskej
a odizolovania budovy materskej školy
školy 2 Oravice
Oravice
2.3.1. vypracovať technickú dokumentáciu
a pripraviť projekt na zateplenie
2.3.Zrekonštruovanie
a rekonštrukciu kúrenia vo všetkých
vodovodov
školských budovách
v školských
2.3.2. vypracovať technickú dokumentáciu
budovách
a pripraviť projekt na rekonštrukciu
vodovodov vo všetkých školských
budovách

termín

zodpovednosť

X
2005

kultúrny
pracovník

X
2005

starosta

X
2006

kultúrny
pracovník

stály od 2006

kultúrny
pracovník

XI
2008

poverený
projektant

XI
2008

poverený
projektant

XII
2008

poverený
projektant

XII
2008

poverený
projektant

poznámky

oblasť: Vzdelávanie

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

2.3. Zrekonštruovanie
vodovodov
v školských
budovách

2.Zrekonštruovať
školské budovy v
obci

2.4.Zrekonštruovanie
chodníkov
a oplotenia školských
budov
2.5.Vybudovanie
prístavby šatní
v hlavnej školskej
budove
2.6.Vybudovanie
osvetlenia školského
areálu

2.7.Zrekonštruovanie
školských ihrísk

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

2.3.3. vypracovať technickú dokumentáciu a pripraviť
projekt na rekonštrukciu kotolní vo všetkých
školských budovách, s perspektívou prechodu
na spaľovanie biomasy

XII
2008

poverený
projektant

2.4.1. vypracovať technickú dokumentáciu a pripraviť
projekt na obnovu a rekonštrukciu chodníkov
a oplotení všetkých školských budov
2.4.2. zrekonštruovať schody v školskom areáli

II
2009

riaditeľ ZŠ

VIII
2007
X
2007
II
2010

riaditeľ školy

2.4.3. zastrešiť plochu na palivo v školskom areáli
2.5.1. pripraviť projektovú dokumentáciu na prístavbu
šatní k hlavnej školskej budove

2.6.1. vypracovať technickú dokumentáciu
a projekt na osvetlenie školského areálu
2.6.2. zakúpiť materiál na osvetlenie školského
areálu
2.6.3. realizovať osvetlenie školského areálu
2.7.1. vytvoriť štúdiu rekonštrukcie školských
ihrísk
2.7.2. určiť priority rekonštrukcie školských
ihrísk
2.7.3. postupne rekonštruovať školské ihriská

poznámky

riaditeľ školy
poverený
projektant

II
2007

riaditeľ ZŠ

III
2007

prednosta OcÚ

III
2007
VII
2005

riaditeľ ZŠ

VII
2005

riaditeľ ZŠ

stály od 2005

riaditeľ ZŠ

riaditeľ ZŠ

oblasť: Vzdelávanie

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

2.8.Vybudovanie
prístupovej cesty do
školského areálu

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
2.8.1. pripraviť technickú dokumentáciu
prístupovej cesty do školského areálu
2.8.2. vybudovať cestu do školského areálu
2.9.1. vypracovať projekt triedy v prírode

2.9.Vybudovanie triedy
v prírode

2.9.2. zabezpečiť materiál na výstavbu triedy
v prírode
2.9.3. vybudovať altánok pre triedu v prírode
2.9.4. vybudovať lavice a lavičky v triede
v prírode
2.9.5. vykonať terénne úpravy triedy v prírode

2.Zrekonštruovať
školské budovy v
obci

2.9.6. otvoriť triedu v prírode

2.10. Vybudovanie
prístavby k telocvični

2.10.1. vypracovať technickú dokumentáciu
a projekt na prístavbu k telocvični
2.10.2. vypracovať technickú dokumentáciu a
projekt rekonštrukcie telocvične a predložiť
ho v rámci aktuálnych grantových schém
2.10.3. realizovať výmenu okien na telocvični
2.10.4. rekonštruovať vykurovanie telocvične
2.10.5. rekonštruovať strechu telocvične
2.10.6. rekonštruovať podlahy v telocvični
2.10.7. realizovať zateplenie budovy telocvične

termín

zodpovednosť

II
2005

riaditeľ ZŠ

VII
2007
V
2008
VI
2008

riaditeľ ZŠ

VII
2008
VIII
2008

riaditeľ ZŠ

VIII
2008
IX
2008
II
2010

riaditeľ ZŠ

VIII
2009

poverený
projektant

VIII
2009
VIII
2009
VIII
2009
VIII
2009
VIII
2009

prednosta
OcÚ
prednosta
OcÚ
prednosta
OcÚ
prednosta
OcÚ
prednosta
OcÚ

poznámky

riaditeľ ZŠ
prednosta
OcÚ

riaditeľ ZŠ

riaditeľ ZŠ
poverený
projektant

oblasť: Vzdelávanie

Plán

Špecifický
cieľ

3. Zvýšiť
informovanosť
občanov
o možnostiach
vzdelávania

4. Zvýšiť počet
stredoškolsky
vzdelaných občanov

Opatrenie

3.1. Zabezpečenie
informácií pre
občanov
o možnostiach
vzdelávania sa

4.1. Iniciovanie vzniku
stredného školstva
v obci

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

3.1.1. reštrukturalizovať obecné noviny a zaviesť
v nich pravidelné informačné rubriky
3.1.2. pravidelne inovovovať informácie na
informačných tabuliach v obci
3.1.3. informovať o možnostiach využívania PC
techniky a internetu v ZŠ, v rámci
obecných novín, informačných tabúľ,
obecného rozhlasu a školy)
4.1.1. oboznámiť sa s koncepciou štátu v oblasti
stredného školstva
4.1.2. zistiť možnosti zriadenia strednej školy
(SOU, resp. reálne gymnázium)
4.1.3. zistiť možnosti zriadenia detašovaného
pracoviska stredných škôl v regióne
4.1.4. prehodnotiť priestorové možnosti v obci na
zriadenie strednej školy
4.1.5. vytypovať vhodný pozemok pre
vybudovanie priestorov strednej školy
4.1.6. vypracovať štúdiu budovy strednej školy

V
2004

šéfredaktor
obecných novín

stály

šéfredaktor
obecných novín

stály

prednosta
OcÚ

I
2010

predseda komisie
pre vzdelanie

II
2010

predseda komisie
pre vzdelanie

III
2010

predseda komisie
pre vzdelanie

VI
2010

obecné
zastupiteľstvo

VIII
2010

obecné
zastupiteľstvo

XI
2010

poverený
projektant

poznámky

oblasť: Vzdelávanie

Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

oblasť: Kultúra, šport, spoločenský život
Špecifický
cieľ

Opatrenie

Aktivita

termín

zodpovednosť

poznámky

VI
kultúrny
1.1.1. zostaviť sumár tradičných spoločenských,
2005
pracovník
športových a kultúrnych akcií v obci
VII
kultúrny
1.1.2. osloviť všetky organizácie a aktivistov
2005
pracovník
v obci pre spoluprácu a vytvoriť štvrťročne
1.1.Koordinácia aktivít
plán činností
stály
šéfredaktor
v kultúrnej, spoločenskej 1.1.3. zverejňovať plány činností podujatí
obecných novín
a športovej oblasti
1. Angažovať
a diania v obci skrz obecné médiá
IX
starosta
občanov
1.1.4. osloviť pre spoluprácu vhodné rehoľné
2005
v kultúrnom
spoločenstvo
XI
obecné
,spoločenskom
1.1.5. vytypovať objekt vhodný pre rehoľné
2005
zastupiteľstvo
a kultúrnom dianí
spoločenstvo
stály od
kultúrny
1.1.6. spolupracovať s rehoľným spoločenstvom
2005
pracovník
pri akciách poriadaných pre mládež
a občanov
VIII
kultúrny
1.2.1. zostaviť sumár fungujúcich animátorov
2004
pracovník
v obci
IX
kultúrny
1.2.Zabezpečenie dostatku 1.2.2. osloviť fungujúcich animátorov
2004
pracovník
animátorov pre kultúrnu,
a vytypovať ďalšie osoby vhodné pre
športovú a spoločenskú
organizovanie spoločenského života v obci
X
obecné
činnosť
1.2.3. vytvoriť systém motivačných opatrení pre
2004
zastupiteľstvo
animátorov v obci
XII
kultúrny
1.2.4 dohodnúť podmienky spolupráce
2004
pracovník
animátorov s OcÚ
oblasť: Kultúra, šport, spoločenský život

Plán

Špecifický
cieľ

Opatrenie

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita

termín

zodpovednosť

1.2.5. centralizovať administratívu všetkých zložiek
spoločenského života, aktívnych skupín
a animátorov
2.1.1. zorganizovať folklórny festival goralskej hudby

XII
2004

kultúrny
pracovník

IX
2005
II
2007
XII
2006

kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník

XII
2007

kultúrny
pracovník

VI
2007

kultúrny
pracovník

VI
2009

kultúrny
pracovník

III
2010

obecné
zastupiteľstvo

I
2009

kultúrny
pracovník

XI – III
stály
VI

kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník

2.1.2. zorganizovať tradičnú fašiangovú pochôdzku

2. Zabezpečiť
občanom
možnosti
kultúrneho,
športového
a spoločenského
vyžitia

2.1. Organizovanie
kultúrnych podujatí

2.1.3 zorganizovať obecný festival „talentárium“ –
všetko čo vieme
2.1.4. zorganizovať festival „Vojtaššákove dni hudby
a poézie“
2.1.5 zorganizovať gitarový festival „Guitar Soller
Fest“
2.1.6. zorganizovať rezbársky plenér J. Vojtaššáka so
zámerom na sakrálnu tvorbu
2.1.7. vybrať najreprezentatívnejšiu drevenú plastiku
rezbárskeho plenéra J. Vojtaššáka a osadiť ju pri
pôvodnom hrobe
2.1.8. zorganizovať obecný plenér snehového
sochárstva

2.2.1. zorganizovať minifutbalový turnaj
2.2. Organizovanie
športových podujatí

2.2.2. zorganizovať volejbalový turnaj
2.2.3 zorganizovať badmintonový turnaj

VII

2.2.4 zorganizovať šachový turnaj

XI

2.2.5. zorganizovať futbalový turnaj

VIII

poznámky

oblasť: Kultúra, šport, spoločenský život

Plán

Špecifický
cieľ

2. Zabezpečiť
občanom
možnosti
kultúrneho,
športového
a spoločenského
vyžitia

3. Vybaviť
kultúrny dom
dostatočným
technickým
zariadením

hospodárskeho

Opatrenie

2.2. Organizovanie
športových podujatí

2.3. Organizovanie
spoločenských podujatí

3.1. Zabezpečenie
kultúrneho domu
ozvučovacou technikou
3.2. Zabezpečenie
kultúrneho domu
vhodným osvetlením

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
2.2.6. zorganizovať lyžiarske preteky s karnevalom na
lyžiach
2.2.7. zorganizovať šarkaniádu

4.1. Vybudovanie
amfiteátra v č. Vyšný
Koniec

zodpovednosť

II

kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
kultúrny
pracovník
starosta

X

2.2.8. zorganizovať turnaj amerického futbalu

VII

2.3.1. zorganizovať tradičný ľudový jarmok na Jakuba

VII

2.3.2. zorganizovať poľovnícku výstavu

VIII

2.3.3. zorganizovať výstavu krajinomaľby

III

2.3.4. zorganizovať výstavu drevorezby

XII

2.3.5. zorganizovať výstavu ručných prác

VIII

3.1.1. vyhľadať výhodné cenové ponuky na zabezpečenie

XI
2009

ozvučovacej a ostatnej potrebnej techniky
v kultúrnom dome
3.1.2. zakúpiť ozvučovaciu techniku pre kultúrny dom
3.2.1. vyhľadať výhodné cenové ponuky na zabezpečenie
osvetlenia kultúrneho domu
3.2.2. zakúpiť a nainštalovať osvetlenie v kultúrnom dome
MPV
4.1.1. spracovať štúdiu a návrhy na riešenie amfiteátra

4. Vybudovať
amfiteáter

termín

4.1.2. vypracovať technickú dokumentáciu stavby
amfiteátra
4.1.3. zabezpečiť materiál na stavbu amfiteátra
4.1.4. osloviť organizácie vo veci dobrovoľnej práce pri
stavbe amfiteátra

III
2009
III
2007
V
2007

prednosta OcÚ
prednosta OcÚ
prednosta OcÚ
starosta

II
2009
III
2009
IV
2010
V
2010

prednosta OcÚ
prednosta OcÚ
starosta
kultúrny
pracovník

poznámky

Plán

Špecifický
cieľ

hospodárskeho

Opatrenie

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Aktivita
4.1.5. vybudovať pódium amfiteátra

4. Vybudovať
amfiteáter

4.1. Vybudovanie
amfiteátra v č. Vyšný
Koniec

4.1.6. vytvoriť rozoberateľné lavičky na
amfiteáter
4.1.7. vybudovať elektrickú prípojku ku
amfiteátru
4.1.8. riešiť rozvod vody k amfiteátru
4.1.9. oplotiť amfiteáter

5.1. Vybudovanie
v školskom areáli
športového ihriska
s umelou trávou

5. Dobudovať
športoviská

5.2. Vybudovanie v obci
viacúčelových ihrísk

5.3. Vybudovanie tribúny
na futbalovom ihrisku

5.1.1. vypracovať projekt vybudovania
športoviska s umelou trávou a predložiť ho
v rámci aktuálnych grantových schém
5.1.2. vybudovať športovisko s umelou trávou
v areáli základnej školy
5.2.1. vytvoriť štúdiu viacúčelových ihrísk pre časti
Poriečie a Vyšný Koniec
5.2.2. vypracovať projekt vybudovania viacúčelových
ihrísk a predložiť ho v rámci aktuálnych
grantových schém
5.2.3. vybudovať viacúčelové ihrisko v časti Vyšný
Koniec
5.2.4. vybudovať viacúčelové ihrisko v časti Poriečie
5.3.1. vypracovať technickú dokumentáciu pre
vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku
5.3.2. vybudovať tribúnu na futbalovom ihrisku

termín

zodpovednosť

VII
2010
VII
2010

koordinátor IC

VII
2010

koordinátor IC

VIII
2010
VI
2010
III
2010

koordinátor IC

poznámky

koordinátor IC

koordinátor IC
koordinátor IC

VIII
2010

koordinátor IC

III
2009

prednosta
OcÚ

III
2009

koordinátor IC

VI
2009

prednosta
OcÚ

VI
2009
II
2013

prednosta
OcÚ
koordinátor IC

X
2013

prednosta
OcÚ

oblasť: Kultúra, šport, spoločenský život

