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1. Úvod
Základný rozvojový dokument obce Program rozvoja obce (PRO) Arnutovce pre obdobie rokov 2015
– 2020 (2023) je spracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z.
a jeho novely Zákona. č. 309/2014 Z. z. účinného od 1. januára 2015. Súčasti PRO Arnutovce tvoria
dokumenty:
Stratégia rozvoja obce Arnutovce 2015 – 2020 (2023)
Príloha 1: Profil obce Arnutovce, 2015
Príloha 2: Akčný plán rozvoja obce Arnutovce na roky 2016 – 2018

Akčný plán rozvoja obce Arnutovce na roky 2016 – 2018
Dokument Akčný plán rozvoja obce Arnutovce na roky 2016 – 2018 je nástrojom pre
implementáciu Stratégie rozvoja obce do skutočného života obce.
Akčný plán je konkrétny (schválený a záväzný na úrovni zastupiteľstva) harmonogram
činností súvisiacich s rozvojom obce v jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického
rozvoja. Vychádza zo Stratégie a je jej logickou súčasťou.
Realizuje sa prostredníctvom Opatrení a Aktivít, ktoré tvoria základ budúcich Projektov.
Akčný plán obsahuje súbor Aktivít, zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie, možné
zdroje financovania, odhadované objemy rozpočtov, ako aj stav momentálnej pripravenosti
obce. Súčasťou akčného plánu je časový harmonogram realizácie jednotlivých Aktivít.
Akčný plán je spracovaný na obdobie 2 rokov v súlade s programovým rozpočtovaním
samosprávy obce.
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Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 1: Podpora zamestnanosti z úrovne obce

Program/Cieľ/Opatrenie
/Aktivita

Monitorovacie ukazovatele

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 1. Podpora zamestnanosti z úrovne obce
Cieľ 1. Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov obce Arnutovce
1.1 Opatrenie: Zvýšiť mieru zamestnanosti znevýhodnených obyvateľov obce
•
1.1.1 Aktivita: V rámci
programov realizovaných
v spolupráci s ÚPSVaR vytvoriť •
možnosti pre zamestnanie
znevýhodnených obyvateľov
obce v najvyššej možnej miere
- aktivačné práce, menšie
obecné služby

Počet zamestnaných
obyvateľov obce

Obec
Arnutovce/

Počet nových pracovných
miest

ÚPSVaR,
obyvatelia,
komunitné
centrum,
neziskové
organizácie,
školy

•
1.1.2 Aktivita: V spolupráci
s komunitným centrom
realizovať poradenské služby
•
pri hľadaní a sprostredkovaní
zamestnania pre
•
znevýhodnených obyvateľov –
pomoc pri vyhľadávaní
voľných pracovných miest,
komunikácia so
zamestnávateľom,
spracovanie dokumentácie

Počet zamestnaných
obyvateľov obce

Obec
Arnutovce/

Počet založených nových
podnikateľských subjektov

ÚPSVaR,
obyvatelia,
komunitné
centrum,
neziskové
organizácie,
školy

Počet nových pracovných
miest

4

IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie

2

5

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie

Programy
s ÚPSVaR sú
realizované,
zámerom obce je
pokračovať v
realizácii.

Programy
s ÚPSVaR sú
realizované,
zámerom obce je
pokračovať v
realizácii.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

1.2 Opatrenie: Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnostiach zamestnania a podnikania v spolupráci s ÚPSVaR Spišská Nová Ves
•
1.2.1 Aktivita: V spolupráci s
ÚPSVaR a komunitným
centrom vyhľadávať aktuálne •
možnosti práce, zamestnania
a podnikania v obci a okolí
•
obce Arnutovce a prezentovať
ich miestnym obyvateľom
(web stránka, nástenka,
osobný kontakt)

Počet zamestnaných
obyvateľov obce

Obec
Arnutovce/

Počet založených nových
podnikateľských subjektov

ÚPSVaR,
obyvatelia,
komunitné
centrum,
neziskové
organizácie,
školy

Počet nových pracovných
miest

2

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie

Aktivita v štádiu
zámeru.

1.3 Opatrenie: Zlepšiť možnosti pre podnikanie miestnych obyvateľov v obci Arnutovce
1.3.1 Aktivita: Vytvoriť
podmienky pre uľahčenie
podnikania miestnych
obyvateľov zo strany obce napr. daňové úľavy,
nehnuteľností a pod.

•

Počet zamestnaných
obyvateľov obce

Obec
Arnutovce/

•

Počet založených nových
podnikateľských subjektov

•

Počet nových pracovných
miest

ÚPSVaR,
obyvatelia,
komunitné
centrum,
neziskové
organizácie,
školy

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

1

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Aktivita v štádiu
zámeru.

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 2: Školstvo a vzdelávanie

Program/Cieľ/Opatrenie
/Aktivita

Monitorovacie ukazovatele

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 2. Školstvo a vzdelávanie
Cieľ 2. Skvalitniť podmienky pre výchovu, vzdelávanie a trávenie voľného času v obci Arnutovce
2.1 Opatrenie: Rekonštrukcia školských budov a športových areálov
2.1.1 Aktivita: Rekonštruovať a •
modernizovať budovu
materskej školy v
•
zriaďovateľskej pôsobnosti
obce (1. rok získanie budovy
•
do vlastníctva obce, následne
realizácie rekonštrukcie)

Počet žiakov navštevujúcich
miestnu materskú školu
Počet zrekonštruovaných
budov škôl
Zníženie výdavkov na
prevádzku materskej školy
po rekonštrukcii budovy

Obec
Arnutovce ,
Miestne
neziskové
organizácie
(rodičov
a priateľov
škôl)/

25

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
sponzori

Aktivita v štádiu
zámeru.

Miestne
neziskové
organizácie,
obyvatelia,
školy
2.1.2 Aktivita: Rekonštruovať a •
modernizovať areál materskej
školy v zriaďovateľskej
•
pôsobnosti obce (1. rok
získanie pozemku do
•
vlastníctva obce, následne
realizácie rekonštrukcie)

Počet žiakov navštevujúcich
miestnu materskú školu
Počet zrekonštruovaných
školských areálov
Počet zrekonštruovaných
a vybudovaných
priestorov/plôch pre

8

Obec
Arnutovce ,
Miestne
neziskové
organizácie
(rodičov
a priateľov

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
sponzori

7

Aktivita v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

športovanie detí

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

škôl)/
Miestne
neziskové
organizácie,
obyvatelia,
školy

2.2 Opatrenie: Zlepšiť možnosti trávenia voľného času detí v Arnutovciach
2.2.1 Aktivita: Vybudovať
multifunkčné ihrisko pre deti
a dospelých v obci Arnutovce
(1. rok získanie pozemku do
vlastníctva obce, následne
realizácia)

•

Počet zrekonštruovaných
a vybudovaných
priestorov/plôch pre
športovanie detí

Obec
Arnutovce,
Miestne
neziskové
organizácie
(rodičov
a priateľov
škôl)/

30

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Aktivita v štádiu
zámeru.

Miestne n. o.,
obyvatelia,
školy
2.2.2 Aktivita: Rekonštruovať
a modernizovať existujúce
futbalové ihrisko(1. rok
získanie pozemku do
vlastníctva obce, následne
realizácia)

•

Počet zrekonštruovaných
a vybudovaných
priestorov/plôch pre
športovanie detí

30

Obec
Arnutovce,
Miestne
neziskové
organizácie
(rodičov
a priateľov

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori
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Aktivita v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

škôl)/
Miestne
neziskové
organizácie,
obyvatelia,
školy,
podnikateľské
subjekty,
členovia
a priaznivci n.o.
v oblasti športu
2.2.3 Aktivita: Realizovať
komunitné činnosti
v komunitnom centre
Arnutovce zamerané na
cieľovú skupinu detí
materských a základných škôl
a na zmysluplné trávenie ich
voľného času

•

Počet žiakov navštevujúcich
miestnu materskú školu

•

Počet zrekonštruovaných
budov škôl

•

Počet zrekonštruovaných
školských areálov

•

Počet zrekonštruovaných
a vybudovaných
priestorov/plôch pre
športovanie detí

•

Zníženie výdavkov na
prevádzku materskej školy
po rekonštrukcii budovy

•

Počet aktivít komunitného
centra zameraných na
zmysluplné trávenie

10

Obec
Arnutovce,
Miestne
neziskové
organizácie
(rodičov
a priateľov
škôl)/

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Miestne
neziskové
organizácie,
obyvatelia,
školy,
komunitné
centrum

9

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

voľného času detí
a mládeže
•

Počet klientov komunitného
centra z cieľovej skupiny
detí a mládeže

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Stav
rozpracovanosti

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 3: Sociálne služby a zdravotná starostlivosť

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 3. Sociálne služby a zdravotná starostlivosť
Cieľ 3. Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov obce zabezpečením prístupu ku kvalitným sociálnym a komunitným službám
3.1 Opatrenie: Zefektívniť poskytovanie komunitných služieb v obci
3.1.1 Aktivita: Modernizovať
a dovybaviť priestory
komunitného centra v obci
(projekt, následne realizácia)

•

Zriadené a funkčné
komunitné centrum

•

Počet klientov komunitného komunitné
centra
centrum,
subjekty
pôsobiace v
sociálnej
oblasti, školy,
neziskové
organizácie,
cirkev, charita,
obyvatelia

3.1.2 Aktivita: Prevádzkovať
komunitné centrum
s programom komunitných
aktivít najmä pre
neprispôsobivých obyvateľov
pre rôzne vekové skupiny
(osvetová činnosť,
voľnočasové aktivity,
vzdelávacie aktivity,

•

Zriadené a funkčné
komunitné centrum

•

Počet klientov komunitného komunitné
centra
centrum,
Počet realizovaných
subjekty
spoločných projektov
pôsobiace v
zainteresovaných subjektov sociálnej
v sociálnej a zdravotnej
oblasti, školy,

•

Obec
Arnutovce/

15

IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

10

Obec
Arnutovce/

11

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Realizátor/

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita
poradenská činnosť a pod.)

oblasti
•

Počet prípadov požitia
alkoholu a omamných látok
mladistvými a dospelými
osobami

Partneri

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

neziskové
organizácie,
cirkev, charita,
obyvatelia

3.2 Opatrenie: Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v obci
3.2.1 Aktivita: Podporovať
(súkromné osoby,
podnikateľské subjekty)
činnosť opatrovateľských
služieb pre obyvateľov obce
(seniorov a zdravotne
postihnutých obyvateľov)

•

Počet realizovaných
spoločných projektov
zainteresovaných subjektov
v sociálnej a zdravotnej
oblasti

•

Počet osôb poskytujúcich
kvalifikované
opatrovateľské služby

•

Počet seniorov
využívajúcich sociálne
služby poskytované obcou
a miestnymi obyvateľmi

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Obec
Arnutovce/

1

komunitné
centrum,
subjekty
pôsobiace v
sociálnej
oblasti, školy,
neziskové
organizácie,
cirkev, charita,
obyvatelia

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Aktivita v štádiu
zámeru.

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 4: Bývanie

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 4. Bývanie
Cieľ 4. Zlepšiť podmienky bývania v obci Arnutovce v súlade s územným plánom obce
4.1 Opatrenie: V komunikácii s obyvateľmi zlegalizovať nehnuteľnosti obci
•
4.1.1 Aktivita: Napomôcť
obyvateľom nevysporiadaných
stavieb legalizáciu obydlí
•
a majetkové a právne
vysporiadanie nehnuteľností
a pozemkov (poradenská
•
činnosť a sprostredkovanie
informácií)

Počet zlegalizovaných
stavieb

Obec
Arnutovce/

Počet majetkovo a právne
vysporiadaných
nehnuteľností

obyvatelia,
vlastníci bytov
a domov,
právnické
organizácie

Počet obyvateľov obce

Obec

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Obec

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

4.2 Opatrenie: Vytvorenie podmienok pre novú IBV v obci
4.2.1 Aktivita: Umožniť
záujemcom o novú IBV stavať
v obci na vhodných
pozemkoch v súlade
s územným plánom obce
(pozemky sú v existujúce
zástavbe, infraštruktúra
riešená v 8.1.1 a 8.1.2)

•

Počet nových domov
vybudovaných v rámci IBV

Obec
Arnutovce/

•

Počet obyvateľov obce

obyvatelia,
vlastníci bytov
a domov,
právnické
organizácie

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 5: Kultúra a šport a prislúchajúca infraštruktúra

Program/Cieľ/Opatrenie

Realizátor/

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Cieľ 5. Zlepšiť podmienky pre realizáciu kultúrnych a športových aktivít v obci Arnutovce
5.1 Opatrenie: Skvalitnenie podmienok pre realizáciu kultúry v obci
5.1.1 Aktivita: Modernizovať
vybavenie kultúrneho domu rekonštrukcia interiéru
a obnova zariadenia kuchyne

•

•

Počet návštevníkov
organizovaných kultúrnych
podujatí v obci

5.1.2 Aktivita: Podporiť zo
strany obce (poskytnutie
priestorov, pomoc pri
propagácii, spolupráca pri
organizovaní) aktívnych
jednotlivcov – nadšencov, pri
realizácií nových kultúrnych
aktivít v obci pre zapojenie
viacerých miestnych
obyvateľov

•

Počet organizovaných
členov v kultúrnych
inštitúciách

•

Počet organizovaných
členov v kultúrnych
inštitúciách

Počet návštevníkov
organizovaných kultúrnych
podujatí v obci

Obec
Arnutovce/

6

IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií
v oblasti
kultúry
Obec
Arnutovce/

3

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií
v oblasti
kultúry
14

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Aktivita v štádiu
zámeru.

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Realizátor/

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Partneri

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

5.2 Opatrenie: Skvalitnenie podmienok pre realizáciu športu v obci
5.2.1 Aktivita: Dobudovať
areál futbalového ihriska
v obci (šatne, tribúna,
oplotenie) (riešené v Aktivite
2.2.2)

•

Počet organizovaných
členov v športových
inštitúciách

•

Počet návštevníkov
organizovaných športových
podujatí v obci

5.2.2 Aktivita: Vybudovať
multifunkčné ihrisko (Riešené
v Aktivite 2.2.1)

•

Počet organizovaných
členov v športových
inštitúciách

•

Počet návštevníkov
organizovaných športových
podujatí v obci

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Obec
Arnutovce/
podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci n.
o. v oblasti
športu
Obec
Arnutovce/
podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci n.
o. v oblasti
športu

(Riešené
v Aktivite
2.2.2)

(Riešené v Aktivite
2.2.2)

Aktivita v štádiu
zámeru.

(Riešené
v Aktivite
2.2.1)

(Riešené v Aktivite
2.2.1)

Aktivita v štádiu
zámeru.

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 6: Cestovný ruch

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 6. Cestovný ruch
Cieľ 6. Zvýšiť počet návštevníkov obce Arnutovce a vytvoriť podmienky pre ich dlhodobejší pobyt
6.1 Opatrenie: Vybudovanie infraštruktúry pre rozvoj CR
•
6.1.1 Aktivita: Vybudovať
a vyznačiť cykloturistické trasy •
a cyklochodníky v katastri
obce s napojením na
•
celoslovenskú sieť

Počet návštevníkov obce

•

Počet návštevníkov obce

•

Počet prenocovaní
návštevníkov v obci

6.1.2 Aktivita: Vybudovať
v obci informačný systém pre
návštevníkov – smerové
tabule

Počet prenocovaní
návštevníkov v obci
Počet vybudovaných
a vyznačených
cykloturistických trás a
cyklochodníkov

Obec
Arnutovce/

10

IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu
Obec
Arnutovce/

1

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
16

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Aktivita v štádiu
zámeru.

Aktivita v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Realizátor/

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu
6.2 Opatrenie: Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia
6.2.1 Aktivita: Podporiť zo
strany obce realizáciu služieb ubytovacích a stravovacích
možností – podnikateľskými
subjektami a súkromnými
osobami - napr. propagácia
v rámci informačných
materiálov, daňové úľavy
a pod.

6.2.2 Aktivita: Spracovať
a efektívne distribuovať
propagačné materiály

•

Počet návštevníkov obce

•

Počet prenocovaní
návštevníkov v obci

•

Počet miest s možnosťou
ubytovania a stravovania
v obci

•

Počet obyvateľov
ponúkajúcich služby pre
rozvoj cestovného ruchu

•

Počet materiálov
zviditeľňujúcich obec a jej
aktivity

•

Počet návštevníkov obce

•

Počet prenocovaní
návštevníkov v obci

Obec
Arnutovce/

3

IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu
Obec
Arnutovce/

2

podnikateľské
17

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
slovenské

Aktivita v štádiu
zámeru.

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu

Program/Cieľ/Opatrenie
/Aktivita
a publikácie o obci a jej
•
aktivitách so zámerom
zviditeľnenia obce a prilákania
návštevníkov v rámci rozvoja
CR

Monitorovacie ukazovatele
Počet materiálov
zviditeľňujúcich obec a jej
aktivity

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Realizátor/
Partneri
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

2016

2017

a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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Termín realizácie

OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Stav
rozpracovanosti
zámeru.

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 7: Životné prostredie a úprava verejných priestranstiev obce

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 7. Životné prostredie a úprava verejných priestranstiev obce
Cieľ 7. Zlepšiť stav verejných priestranstiev a životného prostredia v katastri obce Arnutovce
7.1 Opatrenie: Zlepšenie stavu a vzhľadu verejných priestranstiev obce
7.1.1 Aktivita: Realizovať
úpravu verejných
priestranstiev – verejná zeleň
(plochy popri komunikáciách
a vodnom toku, priestranstvá
v areáloch škôl a okolí
kostolov) a zabezpečiť
pravidelnú starostlivosť a
údržbu

•

•

Zvýšená atraktivita obce
z hľadiska úprav a čistoty

7.1.2 Aktivita: Zamedziť rastu
inváznych rastlín v katastri
obce s odborným dohľadom
zložiek ochrany prírody
(prostredníctvom programu

•

Počet zrealizovaných úprav
verejných priestranstiev
obce

•

Počet zrealizovaných úprav
verejných priestranstiev
obce

Zvýšená atraktivita obce
z hľadiska úprav a čistoty

Obec
Arnutovce/

5

IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruch, štátna
ochrana
prírody
Obec
Arnutovce/

5

podnikateľské
subjekty,
19

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita
aktivačných prác)

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

spozori

obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu, štátna
ochrana
prírody

7.2 Opatrenie: Zlepšenie stavu životného prostredia v katastri obce vzhľadom na tvorbu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
7.2.1 Aktivita: Dôsledne
realizovať zber a separáciu
jednotlivých zložiek
komunálneho odpadu v obci
v spolupráci s obyvateľmi
a miestnymi prevádzkami

•

Zvýšená atraktivita obce
z hľadiska úprav a čistoty

Obec
Arnutovce/

•

Kvalita zložiek ŽP (voda,
ovzdušie)

•

Zvýšené % vyseparovaných
zložiek z komunálnych
odpadov

•

Počet odstránených
čiernych skládok z katastra
obce

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu, štátna

50

20

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

ochrana
prírody
7.2.2 Aktivita: Odstrániť
z katastra obce čierne skládky
odpadu a zamedziť vzniku
nových čiernych skládok
a znečisťovaniu vodného toku
komunálnym odpadom

7.2.3 Aktivita: Zamedziť
znečisťovaniu ovzdušia
spaľovaním komunálneho
odpadu a vypaľovaním
suchých porastov

•

Zvýšená atraktivita obce
z hľadiska úprav a čistoty

Obec
Arnutovce/

•

Kvalita zložiek ŽP (voda,
ovzdušie)

•

Zvýšené % vyseparovaných
zložiek z komunálnych
odpadov

•

Počet odstránených
čiernych skládok z katastra
obce

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu, štátna
ochrana
prírody

•

Kvalita zložiek ŽP (voda,
ovzdušie)

Obec
Arnutovce/

•

Zvýšené % vyseparovaných
zložiek z komunálnych
odpadov

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,

5

IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

3

21

Obec /

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu, štátna
ochrana
prírody
•
7.2.4 Aktivita: V spolupráci
s organizáciami pôsobiacimi
v ochrane životného
prostredia realizovať aktivity
•
pre zvýšenie povedomia
obyvateľov o ochrane
•
životného prostredia – osveta,
čistenie okolia a pod.
•

Počet zrealizovaných úprav
verejných priestranstiev
obce

•

Počet odstránených
čiernych skládok z katastra
obce

•

Počet zrealizovaných aktivít
v prospech životného
prostredia

Zvýšená atraktivita obce
z hľadiska úprav a čistoty
Kvalita zložiek ŽP (voda,
ovzdušie)
Zvýšené % vyseparovaných
zložiek z komunálnych
odpadov

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Obec
Arnutovce/

10

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu, štátna
ochrana
prírody

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia

22

OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Aktivita v štádiu
zámeru.

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 8: Dopravná a technická infraštruktúra

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 8. Dopravná a technická infraštruktúra
Cieľ 8. Zlepšiť stav a dobudovať chýbajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru obce Arnutovce
8.1 Opatrenie: Zlepšenie stavu a dobudovanie dopravnej infraštruktúry v obci
•
8.1.1 Aktivita: Realizovať
výstavbu nových
a rekonštrukciu existujúcich
úsekov komunikácií pre
automobilovú dopravu a pre
peších (spracovanie projektov, •
následne realizácia)

Dobudovaná kvalitná sieť
komunikácií a chodníkov
a príslušenstva (cestné
rigoly, lávky) v rámci
katastra obce
Úseky regulovaného
vodného toku pre
zabezpečenie
bezproblémovej dopravy
a ochranu majetku

Obec
Arnutovce/

100?

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu

Aktivita v štádiu
zámeru.

8.2 Opatrenie: Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci (vodovod, kanalizácia, odpad, elektrifikácia, ...)
8.2.1 Aktivita: Vybudovanie
druhej ČOV s možnosťou
napojenia nepripojených
domácností

•

Dobudované úseky
kanalizácie a ČOV

Obec
Arnutovce/

•

Počet napojených
domácností na verejnú
kanalizáciu obce a ČOV

podnikateľské
subjekty,
obyvatelia,
členovia
a priaznivci
neziskových
organizácií,

xxx
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Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

Časť aktivít je
realizovaná,
rozšírenie aktivít
je v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie
/Aktivita

Monitorovacie ukazovatele

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

regionálne
združenia pre
rozvoj
cestovného
ruchu, štátna
ochrana
prírody
Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Stav
rozpracovanosti

Akčný plán obce Arnutovce pre obdobie rokov 2016 – 2018 Program 9: Bezpečnosť obyvateľov

Program/Cieľ/Opatrenie

Monitorovacie ukazovatele

/Aktivita

Realizátor/
Partneri

Finančná
náročnosť
v tis. EUR

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

Termín realizácie
2016

2017

Stav
rozpracovanosti

Program 9. Bezpečnosť obyvateľov
Cieľ 9. Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce Arnutovce
9.1 Opatrenie: Riešenie udržania verejného poriadku obce
9.1.1 Aktivita: V spolupráci
obce s komunitným centrom
a zložkami bezpečnosti
realizovať projekty a aktivity
na zvýšenie povedomia
obyvateľov o dôsledkoch
narúšania verejného poriadku
a nevhodného konania

•

•

Počet realizovaných
preventívnych a osvetových
aktivít v spolupráci
komunitného centra, obce
a zložiek bezpečnosti
Počet narušení verejného
poriadku

Obec
Arnutovce/

5

Kamerový systém na
vybraných miestach v obci

Obec
Arnutovce/

Počet narušení verejného
poriadku

zložky
bezpečnosti,
obyvatelia,
miestny
dobrovoľný
hasičský zbor

•

Funkčné verejné osvetlenie
obce

Obec
Arnutovce/

•

Počet narušení verejného

9.1.3 Aktivita: Modernizovať
verejné osvetlenie na
vybraných úsekoch v obci -

IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

zložky
bezpečnosti,
obyvatelia,
miestny
dobrovoľný
hasičský zbor

•
9.1.2 Aktivita: Vybudovať
kamerový systém na
vybraných miestach v obci pre •
zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov a návštevníkov
obce

Obec /

25

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,
OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

100

Obec /
IROP, OP ĽZ, PRV,

25

Aktivita v štádiu
zámeru.

Aktivita v štádiu
zámeru.

Aktivita v štádiu
zámeru.

Program/Cieľ/Opatrenie
/Aktivita
výmena svietidiel za
úspornejšie

Monitorovacie ukazovatele
poriadku

Poznámky a vysvetlivky:
IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Realizátor/
Partneri
zložky
bezpečnosti,
obyvatelia,
miestny
dobrovoľný
hasičský zbor

Finančná
náročnosť

Zdroje
financovania
Vlastné/Externé

v tis. EUR

2016

2017

OP KŽP, OP II,
slovenské
a medzinárodné
fondy a nadácie,
spozori

OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia
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Termín realizácie

OP ĽZ – Operačný program Ľudské zdroje
PRV – Program rozvoja vidieka

Stav
rozpracovanosti

