7. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :
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PRIORITY ROZVOJA OBCE, OPATRENIA, AKTIVITY
Aktivita

Popis aktivity

Realizátor/Realizátori

Predpokladaná Predpokladané
doba realizácie finančné
náklady/Zdroj
financovania

A/ 1. PRIEMYSEL A SLUŽBY - PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V OBCI
1.1. Rozvoj
podnikateľského
prostredia
a služieb

1.2.Rozšírenie
siete obchodov

1.3. Dlhodobá
podpora miestnych
začínajúcich
podnikateľov

*Vypracovanie projektu výstavby polyfunkčného domu
*Stavebné povolenie
*Realizácia projektu výstavby
*Prenájom obchodných priestorov podnikateľom
*Podpora remeselníckych prevádzok a existujúcej drobnej
výroby.
*Začínajúce investičné aktivity podnikateľských subjektov
v oblasti spracovania dreva a iných domácich surovín a
polotovarov
*Rozšírenie siete obchodov: predajňa potravín, predajňa mäsa,
predajňa ovocia a zeleniny, internetová kaviareň, cukráreňčajovňa, zmiešaný tovar, trafika
*Zavedenie služieb pre obyvateľstvo : kaderníctvo, holičstvo,
oprava obuvi
*Výber vhodných priestorov pre novo vznikajúce
podnikateľské subjekty.
*Vytvorenie motivačného podnikateľského prostredia
*Usporiadanie vlastníckych vzťahov
*Príprava tech. dokumentácie- stavebné povolenie
*Podpora rozvoja služieb, drobných prevádzok zo strany OÚ.

Obec
Malí a strední podnikatelia
VÚC

2010-2012
2012-2015

50 tis. € /Vlastné zdroje

Obec
Malí a strední podnikatelia

2011 – 2020

400 tis. € ŠR,, EÚ-

2011 -2020

Obec
Malí a strední podnikatelia

2011-2018

330 tis. € /vlastné zdroje
investorov

Obec
Živnostníci

2011 – 2013

podľa druhu
zvolených aktivít
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B/ 2. Domová a bytová výstavba
2.1 Rozvoj IBV

*Vypracovanie štúdií vybratých lokalít za účelom
IBV.
*Majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov vo
vybraných lokalitách.
*Vybudovanie infraštruktúry vo zvolených
lokalitách
*Príprava inžinierskych sietí pre novú IBV:
*Zavedenie elektriny (nové trafostanice + rozvody)
*zavedenie plynu, vodovod,
*Realizácia individuálnej bytovej výstavby podľa
výsledkov štúdie.
*Podpora budovania individuálnej bytovej výstavby
v obci

Obec
Individuálni stavebníci
SPP, SSE a.s., SEVAK,
súkromní investori

2011 – 2015
2011-2012

50 tis. €/vlast. zdroje,
v prjípade potreby
prostriedky EU

850 tis. €/ vlastné zdroje
obce, stavebníkov,
stavebné úvery, ŠFRB

Obec
Malí a strední podnikatelia
Individuálni stavebníci

2011 - 2020

8 500 tis. €/ vlastné
zdroje obce, vlastné
zdroje stavebníkov,
stavebné úvery, ŠFRB

2011-2015

35 tis. € /Kohézny fond
EÚ, zdroje SEVAK a.s.

2011-2015

330 tis.€ / zdroje VÚC,
vlastné zdroje, ŠF EÚ,
úvery

Predpokladaný prírastok bytových jednotiek – cca
180 nových b.j.

C/ 3. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
3.1. Dobudovanie
kanalizačnej siete
3.2. Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

Dokončenie vybudovanie stokovej siete v obci
SEVAK a.s.
v rámci programu Odkanalizovanie Rajeckej doliny.
Obnova krytu miestnych komunikácií po ukončení
VÚC
budovania kanalizačnej siete:
Obec
Cesta III/51810, m.k. pozdĺž Kuneradského potoka,
pozdĺž Svitáčovho potoka, od cintorína, pred OÚ,
odbočka III/51810, K vodojemu, spojka 4
a III/51810, K ihrisku
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2011-2012
2011-2020

330 tis.€/ vlastné

2011
2011
2011

25 tis. €/vlastné
zdroje, úvery

*Projektová dokumentácia
obec
*Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
*Výstavba- parkovísk- investičné aktivity , lokality :
Centrum, pri cintoríne, pri športovom areáli
pri lyžiarskom vleku

2011
2011-2015

120 tis.€// vlastné
zdroje, úvery, ŠF EÚ

3.6.Rekonštrukcia
lesných ciest
a prístupových
ciest do osád

*Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
*Dokumentačná príprava
*Rekonštrukcia lesných ciest a prístupových ciest
do osád podľa potreby

Obec
urbariát

2012
2012
2012-2015

50 tis.€ /vlastné
zdroje, úvery, ŠF EÚ

3.7 Plynofikácia
objektov novej
IBV v rámci I. a
II.etapy (ÚPN)
3.8 Rekonštrukcia
elektrickej siete
resp. výstavba
zahusťovacích
trafostaníc

*Príprava projektovej dokumentácie
*Stavebné povolenie,
*Realizácia investičných aktivít v 2 etapách – podľa
potreby v novej IBV
*Rokovania so SSE.a. s.
*Stavebné povolenie
Výstavba trafostaníc a investičné aktivity zamerané
na posilnenie siete

SPP a.s.
Obec

2011, 2018
2011
2012,2019

500 tis.€ /SPP

SSE a.s.
obec

2015
2015
2015

130 tis.€zdroje SSE
a.s.

3.3. Vybudovanie
chodníkov v
intraviláne
3.4. Výstavba
mosta nad
Svitáčovým
potokom pri súp.
č. 120
3.5 Výstavba
parkovísk

*Dokumentačná príprava
*Výstavba chodníkov : popri ceste III/51810
a vybratých m.k:: na každej novovytvorenej ulici
vybudovať chodník, dlžka podľa potreby
*Príprava projektovej dokumentácie
*Stavebné povolenie
*Výstavba mosta- investičné aktivity

obec

obec

zdroje, úvery, ŠF EÚ
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D/ 4. občianska vybavenosť
4.1. Rekonštrukcia
bývalého obecného
domu zameraná na
vytvorenie
polyfunkčného
domu

4.2. Výstavba
športovooddychového
areálu

Obec
*Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
*Príprava technickej dokumentácie
*Stavebné povolenie
*Realizácia investičného projektu: Rekonštrukcia
objektu bývalého starého obecného úradu na
polyfunkčný dom : obchodné priestory (viď 1.1.),
kancelárske priestory, klubové priestory pre mládež,
klubové priestory pre dôchodcov
Výstavba športového areálu v intraviláne.

1. vysporiadanie majetkových vzťahov
s vlastníkmi (urbariát)
2. príprava technickej dokumentácie,
3. stavebné povolenie
4. výstavba – športovej plochy, osadenie
basketbalových košov, príslušenstva pre
loptové hry, parkovisko, preliezky pre deti,
lavičky , drobný mobiliár,
4.3.Rekonštrukcia *Vypracovanie projektovej dokumentácie
budovy ZŠ
*stavebné povolenie
a vytvorenie
*Investičné aktivity- prebudovanie a prispôsobenie
priestorov pre
priestorov navrhovanému účelu
sociálne zariadenie *výsadba- úprava areálu
(Dom dôchodcov)

2011
2011-2015
2011
2011-2015

obec

vlastné zdroje,
úvery, ŠF EÚ
300 tis.SKK
12mil.SKK

vlastné zdroje,
úvery, sponzoring
2009
2009
2010
2011-2015

Obec
ZŠ
VÚC

60 tis. €

2015
2015

vlastné zdroje,
úvery, ŠF EÚ
1 700 tis.€

2015-2020

170 tis.€

2020

2 400 tis. €
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4.4. Prispôsobenie
objektu súčasnej
MŠ na objekt pre
prevádzku MŠ aj
ZŠ

4.5. Výstavba
malej telocvične
pri objekte
spoločnej MŠ
a ŽŠ- pre potreby
detí a žiakov

4.6.Revitalizácia
plochy pred
Požiarnou
zbrojnicou
4.7. Výstavba
parkovacích plôch

*Vypracovanie projektovej dokumentácie
*Stavebné povolenie

Obec
ZŠ a MŠ
2015
2015
2020

*Úprava priestorov pre obe inštitúcie
*Celková rekonštrukcia objektu zameraná na
zvýšenie energetických úspor a zlepšenie štandardu
výučby v MŠ a ZŠ.
obec
ZŠ a MŠ
*Vypracovanie projektovej dokumentácie
*Stavebné povolenie
*Investičné aktivity
*Úprava okolitých plôch na pieskovisko a plochy
pre predškolské deti
vybudovanie vonkajšej zhromažďovacej plochy pre
požiarnou zbrojnicou- úprava okolia, výsadba
zelene, lavičky, odpadkové koše, drobný mobiliár

2009
2009
2011
2018

obec

200 tis.€

vlastné zdroje,
úvery,sponzoring
20 tis.€
400 tis. €

vlastné zdroje
2 tis. €

vlastné zdroje, úvery, ŠF EÚ

obec

2 tis. €
* Vypracovanie projektovej dokumentácie
*Stavebné povolenie
*Výstavba parkovacích plôch na získaného pozemku
na parkovací účel

4.8. Výsadba
zelene na
verejných
priestranstvách
v obci

2010
2011

vlastné zdroje,
úvery, ŠF EÚ
5 tis.€

2011
2011
2011-2015

vlastné zdroje, ŠF EÚ

Obec
*Vypracovanie štúdie.
*Realizácie projektového zámeru- Verejná zeleň
v športovom areáli, pri obecnom úrade- výsadba

4.9 Rekonštrukcia Modernizácia, resp. kompletná výmena miestneho
miestneho rozhlasu rozhlasu

50 tis. €

2010
2011-2012

400 tis. €

2011

vlastné zdroje, ŠF EÚ
23 tis.€

obec
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E/ 5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
5.1. Zriadenie
centrálneho
kompostoviska pre
obec

Riešenie úlohy na základe platnej legislatívy
Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva.
Štúdia o odpadovom hospodárstve obce v súlade
s platnou legislatívou Slovenskej republiky a
Európskeho spoločenstva.
Zriadenie centrálneho kompostoviska.
5.2 Regulácia toku *Technická dokumentácia
Svitačovho potoka *Povolenie od správcu toku, stavebné povolenie
*Regulácia brehov v intraviláne , cca 1 km

Obec
VÚC
MŽP SR

2011 - 2015

obec

2011
2011
2011-2015

vlastné zdroje, ŠF
EÚ
3 tis. €

50 tis. €
300 tis.€ /vlastné
zdroje, úvery, ŠF EÚ

F/ 6. Cestovný ruch
6.1 Vybudovanie
zimného
lyžiarskeho
strediska
miestneho
významu
(predĺženie trasy
existujúceho vleku,
vybudovanie
parkoviska,
vybavenosti- soc.
zariadenia,
bufety...)

*Štúdia uskutočniteľnosti
* Vysporiadania vlastníckych vzťahov
*Vypracovanie technickej dokumentácie
*Stavebné povolenie
*Investičné aktivity

obec
súkromný investor
2009
2010
2010
2011
2011-1012

/vlastné zdroje, úvery, ŠF
EÚ
30 tis. €
30 tis. €

60 tis. €
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6.2 Podpora
výstavby malých
penziónov,
podpora privátneho
ubytovania
6.3. Vybudovanie
cyklotrás

*Vytvorenie motivačného podnikateľského
prostredia
* Realizácia

obec

2011-2020

súkromné zdroje,
ŠF EÚ

súkromní investori, majitelia
nehnuteľností

2011-2020

80 mil.SKK
/vlastné zdroje, ŠF EÚ

* Vypracovanie štúdií
*Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
*Dokumentačná príprava
*Realizácia investičných aktivít

obec
obec, urbariát, súkr. vlastníci
obec

2011
2012
2012
2013

2 tis. €
3 tis €
35 tis. €

G/ 7. TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE, PROPAGÁCIA OBCE A INFORMATIZÁCIA OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI
7.1. Celková
rekonštrukcia
a rozšírenie
telekomunikačných
sietí.
7.2 Vytvorenie
informačného
portálu obce.

7.3. Publikácia o
obci Propagačné
tlačoviny.

Zvedenie digitálnej TV
Rozšírenie káblovej telefónnej siete do rozvojových
plôch obce.

obec

2010

Podľa požiadaviek
občanov

Vytvorenie informačného portálu obce s hlavným
zameraním na propagáciu obce v oblasti cestovného
ruchu. Využívanie relevantných informačných
kanálov na zvýšenú propagáciu obce v oblasti CR.
Využívanie internetu ako najdynamickejšie sa
rozvíjajúceho informačného kanála
Vypracovanie, vydanie a distribúcia publikácie
o obci – Obec Kunerad. V tlačenej verzii,
elektronickej verzii.

Obec

2011 - 2015

40 tis. €

2011 - 2015

6 tis. €

MSP
Obyvatelia obce

Obec
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H/ 8. OŽIVENIE ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A PÔVODNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL V OBCI
8.1. Oživenie
ľudových tradícií

8.2 Vytvorenie
pamätnej izby,
zameranej na
históriu obce

Udržanie existujúcich ľudových tradícií. Postupné
oživenie ďalších miestnych ľudových tradícií,
zvykov napr. ľudových veselíc. Podpora remeselnej
výroby.
V polyfunkčnom dome vytvoriť priestory na
pamätnú izbu, zameranú na históriu obce

Obec
Záujmové združenia v obci
Živnostníci
Malí a strední podnikatelia
Obec
Záujmové združenia
občania

2011 - 2016

podľa druhu
zvolených aktivít

2015

Vlastné prostriedky
sponozori

Obec
Záujmové a profesné združenia

2011 - 2016

podľa druhu
zvolených aktivít

Obec
Partnerské obce, mestá,
organizácie, združenia

2011 - 2016

podľa druhu
zvolených aktivít

Obec
Živnostníci
Malí a strední podnikatelia
Profesné združenia

2011 - 2016

podľa druhu
zvolených aktivít

I/ 9. PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
9.1 Posilnenie
života miestnej
komunity
9.2. Podpora
vytvárania
partnerstiev na
miestnej,
regionálnej,
národnej,
medzinárodnej
úrovni.

Podpora života miestnej komunity cez podporu
činnosti miestnych záujmových a profesných
združení. Podpora organizovania podujatí s cieľom
zvýšiť propagáciu činnosti združení.
Podpora vytvárania partnerstiev na miestnej,
regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni
s cieľom zvýšenia dostupnosti finančnej podpory
Spoločenstva v mikroregióne.

J/ 10.ZAMESTNANOSŤ OBYVATEĽOV
10.1. Podpora
zamestnanosti v
obci

Podpora zamestnanosti v obci s dôrazom na
zapojenie znevýhodnených skupín do aktívneho
života komunity cez možnosť využívanie projektov
štrukturálnych fondov EÚ.
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7.1 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Vandlíková Jozefa

Predkladá: Daniel Zelenay
starosta obce

V Kunerade, dňa 04.06.2011

42

