Veterná Poruba
Naša vízia: Horný Liptov 2022 je príjemné a bezpečné miesto pre život, kde ľudia spolunažívajú v dobrom.
Navzájom si pomáhajú, zapájajú sa do diania v regióne, starajú sa o krajinu. Občania sú hrdí na svoj región,
poznajú jeho históriu, tradície a hodnoty. Obce sú upravené a čisté. Je tu dostatok práce, ako aj príležitostí pre
šport, oddych a rozvoj tvorivých síl. Návštevníci sa sem radi vracajú.
Strategickým cieľom Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova je zvýšiť do roku 2022 spokojnosť
obyvateľov Horného Liptova s kvalitou ich života.

Špecifický cieľ 1

Zlepšiť základnú vybavenosť a služby v obci

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Kľúčové potreby
Veternej Poruby v oblasti
základnej vybavenosti a
služieb
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Podporiť rozvoj bývania
Dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru v obci
Zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť sociálnu a občiansku vybavenosť
Vysporiadať pozemky a získať zdroje na zámery. Kúpiť budovu MŠ od cirkvi.
Dohodnúť sa so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý má veľa pozemkov
v správe. Obecný kataster je malý, neponúka veľa možností na rozvoj.
Obec má platný územný plán. Komunikácia s SPF a cirkvou v prospech
vysporiadania vlastníckych vzťahov.

Aktivity pre opatrenia 1.1 – 1.3
1.1
Príprava územia pre IBV a výstavbu BD
•
Inžinierske siete v novom stavebnom obvode – 25 stavebných pozemkov (20152016, 500.000€)
1.2
Výstavba a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry
•
Dopravné značenie v obci (2015-2016, 1.000€)
Budovanie a rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie a rozvodných sietí
•
Odkanalizovanie obce a vybudovanie ČOV (2016-2020, 1.200.000€)
•
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia (2016-2017, 70.000€)
1.3
Budovanie IKT sietí, zlepšenie technického stavu a vybavenia DHZ
•
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (2015- 2016, 8.000€)
Výstavba a modernizácia zariadení sociálnej a občianskej vybavenosti
•
Rekonštrukcia neobývaného domu vo vlastníctve obce na klubové priestory,
služby, izbu tradícií (2015-2018, 150.000€)
•
Revitalizácia cintorína, rozšírenie zelene – oplotenie a ozelenenie (2016 - 2017,
14.000€)
•
Výkup pozemkov pod verejné plochy (2017, 20.000€)
•
Revitalizácia futbalového ihriska, zeleň, lavičky, tribúna, geometrický plán (20162018, 30.000€)
•
Revitalizácia detského ihriska v školskom dvore a pod školskou záhradou –
urobiť jeden celok, multifunkčné využitie, priestor na relax pre celé rodiny (20162018, 33.000€)
•
Vysporiadanie vlastníctva, modernizácia materskej školy, rozšírenie kapacity,
rekonštrukcia fasády a strechy (2017-2020, 160.000€)
•
Rekonštrukcia fasády a strechy obecného úradu (2017-2018, 60.000€)
Zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti
•
Rozvíjanie služieb pre rodinu , doplácanie SAD na autobusové spoje, dotovanie
činnosti knižnice, materskej školy, stravovanie dôchodcov v MŠ

Investor/partner
• Obec
• Cirkev
• Slovenský
pozemkový fond
• SAD

Predpokladané finančné
zdroje

vlastné zdroje obce, dotácia na základe Uznesenia Vlády SR, európske
fondy, štátny rozpočet

Indikatívna finančná
intervencia

2.246 tis. eur
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Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
• Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na prípravu nových
(na úrovni
stavebných obvodov (lokalít)
aktivít)

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)

Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

• Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na budovanie
a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie
a rozvodných sieti
• Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na výstavbu
a rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry
• Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na sociálnu a občiansku
vybavenosť/ sociálnu a zdravotnú
starostlivosť
• Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na projekty IKT
a vybavenie DHZ
• Počet nových pripravených stavebných
lokalít na bývanie
• Celková dĺžka novovybudovaného
a zrekonštruovaného vodovodu,
kanalizácie a rozvodných sietí
• Celková dĺžka/plocha novovybudovanej
a zrekonštruovanej motorovej dopravnej
infraštruktúry
• Celková dĺžka novovybudovanej
a zrekonštruovanej nemotorovej
dopravnej infraštruktúry (chodníky
a cyklodopravné trasy)
• Počet zrealizovaných projektov
sociálnej a občianskej vybavenosti/
sociálnej a zdravotnej starostlivosti
• Počet zrealizovaných projektov IKT
a vybavenia DHZ
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou
života

Merná
jednotka

Zdroj overenia

Počiatočné
hodnoty

• tis. eur

• obec

0

• m/m2
• projekt

• obec/partneri

0

• %

• vlastné
zisťovanie
• expertné skupiny
obcí

• prieskum 2016
• expertíza 2016
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