Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Biely Kostol na roky 2019–2023 k 15.6.2022
FINANČNÁ ČASŤ - PREHĽAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV OBCE NA ROKY 2019-2023

P. č.

1

Názov
obce/mesta

Biely
Kostol

Zameranie projektu
(názov vystihujúci
zámer)

Predpokladaný
Stručný popis, termín
realizácie
resp.
poznámky
(od - do)

Vybudovanie oddychovej
zóny na Poľovníckej ulici

2

Biely
Kostol

Vybudovanie detských a
multifunkčných ihrísk

3

Biely
Kostol

Revitalizácia zelene na
Pionierskom námestí a
Rybnej ulici

2020-2021

2021

pasportizácia a
projekt

2020

Možnosť
financovania
vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

Vyhodnotenie plnenia
Na Poľovníckej ulici vedľa cintorína obec vyčistila
pozemok, miestny zväz záhradkárov tam vysadil
rôzne druhy stromov a sú tam umiestnené včely.

Je schválený projekt z dotácií TTSK na rekonštrukciu
detského ihriska pri Coop Jednota. Obec podala projekt
v rámci výzvy vyhlásenej MPSVaR na vybudovanie
projekty EÚ
detského ihriska v novej časti obce pri kruhovom
objazde v časti PARNAS na pozemku, ktorý získala
výmenou pozemkov s firmou VENCORP.
Revitalizácia Pionierskeho námestia bola realizovaná
z rozpočtu obce, priestor pred budovou obecného úradu
od Rybnej ulice obec plánuje revitalizovať
z prostriedkov Eurofondov, čakáme na vhodnú výzvu.
Rybná ulica – v rámci pasportizácie obec realizovala
výrub poškodených stromov a čaká na realizáciu
projektu Zelené obce Slovenska, ktorý bol podaný ešte
projekt Obnova
v roku 2020, avšak realizácia sa oneskorila z dôvodov
dediny
potrebného nového verejného obstarávania, ktoré
zabezpečovalo MŽP. Projekt bol úspešný a potvrdili
nám jeho realizáciu. Výsadba stromov v rámci obce
bude prebiehať pravdepodobne na jeseň 2022 nielen
v časti Rybnej ulice ale aj na iných miestach v obci.
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2019

Program
podpora
regionálneho
rozvoja v
Trnavskej župe

Informačné tabule sú vybudované a osadené v obci
spolu s lavičkami, smetnými košmi a dodanými
kríkmi.

4

Biely
Kostol

Vybudovanie
informačných tabúľ
v obci v rámci projektu
Náučné chodníky

5

Biely
Kostol

Vybudovanie
informačných tabúľ
v obci

2020

vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

6

Biely
Kostol

Rekonštrukcia pošty

2023

vlastné zdroje
obce

7

Biely
Kostol

Vybudovanie trhového
miesta

2023

Projekt
Program
rozvoja vidieka

Nerealizované
prostriedkov.

8

Biely
Kostol

Čiastočná rekonštrukcia
domu smútku

2021

vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu
a pripravuje podanie projektu v rámci výzvy
z Envirofondu.

9

Biely
Kostol

Revitalizácia zelene na
cintoríne

2023

vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

Čiastočne zrealizovaná vysadením tují na cintoríne.,
ďalšie stromy budú vysadené v rámci projektu Zelené
obce Slovenska.

10

Biely
Kostol

Vypracovanie Územného Zmeny a
plánu obce
doplnky

2019

vlastné zdroje
obce

11

Biely
Kostol

Obnova Poľovníckej
ulice

Štúdia
a postupná
rekonštrukcia

12

Biely
Kostol

Oprava a rekonštrukcia
Ľadovej ulice

Projektová
dokumentácia a 2019
realizácia

štúdia
2019vlastné zdroje
2020, realizácia
obce
2021-2023
vlastné zdroje
obce

Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
z dôvodu

nedostatku

finančných

Zmeny a doplnky územného plánu boli vypracované
a schválené pod názvom Zmeny a doplnky č. 4/2019
Územného plánu obce Biely Kostol. V súčasnosti
prebieha príprava Zmien a doplnkov č. 5/2022.
V súčasnosti sa zhotovuje štúdia na rekonštrukciu
Poľovníckej ulice.
Rekonštrukcia Ľadovej ulice bola zrealizovaná
koncom roka 2019.
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Projektová
dokumentácia
a inžinierske
činnosti pre
stavebné
povolenie

Obec predĺžila platnosť stavebného povolenia na
Projekt TAVOS ďalšie dva roky a čaká na zverejnenie vhodnej výzvy
v rámci
z Eurofondov, v rámci ktorej by sa mohla kanalizácia
Investičného
na Záhradnej ulici vybudovať.
plánu
spoločnosti

13

Biely
Kostol

Vybudovanie kanalizácie
na Záhradnej ulici

14

Biely
Kostol

Vybudovanie vsakovacej
jamy na Poľnej ulici

15

Biely
Kostol

Obnova autobusových
zastávok na Pionierskom
námestí a Rybnej ulici

16

Biely
Kostol

Rekonštrukcia a
rozšírenie obecného
rozhlasu

2020

vlastné zdroje
obce

17

Biely
Kostol

Rozšírenie kamerového
systému v obci

2020

dotácia z MV
SR

18

Biely
Kostol

Vykonať pasportizáciu
dopravných značiek v
obci

2020

vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

19

Biely
Kostol

Vybudovanie
Obnova a
odvodňovacích rigolov na
zhotovenie
ulici Stromová a Rybná

2020

vlastné zdroje
obce

20

Biely
Kostol

Rekonštrukcia zberného
dvora

2020

Obec podala v roku 2022 projekt na rekonštrukciu
ENVIROFOND zberného dvora v rámci výzvy vyhlásenej MŽP. Čaká
sa na výsledok.

2020

2019

vlastné zdroje
obce

Realizácia je plánovaná v Investičnom pláne na rok
2022.
Obec čaká na vyhlásenie vhodnej výzvy z Eurofondov.

2020-2021

fondy EÚ
Zrealizované koncom roka 2020 z rozpočtu obce. Boli
doplnené prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym
ovládaním, tlakové reproduktory, nové vysielacie
a riadiace pracovisko s možnosťou naprogramovania
hlásenia a nastavenia času jeho spustenia.
Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Čaká sa na vhodnú výzvu z eurofondov.
Pasportizácia bola vypracovaná a zrealizovaná vrátane
dvoch dodatkov k nej z rozpočtu obce.
Pri príprave vybudovania rigolov (prehĺbenie rigolov
na Rybnej ulici) sa vyskytli technické problémy, ktoré
komplikujú realizáciu.
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21

22

23

Biely
Kostol

Biely
Kostol

Biely
Kostol

Výstavba základnej
školy

Výstavba ZŠ,
štúdia,
projektová
dokumentácia
a ostatná
dokumentácia

Rozšírenie priestorov MŠ

Začatie sanácie kaštieľa

časť kultúrny
dom

V Bielom Kostole dňa 15.6.2022
Vypracovala: Ing. Emília Kraicová
Schválila: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA – starostka obce

2020-2023

vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

Prvá etapa výstavby, budova ZŠ pre ročníky 1. -4. je
ukončená, objekt je skolaudovaný a základná škola je
už zaradená v sieti škôl. V septembri 2022 začne
budova prevádzku otvorením 1. ročníka ZŠ. Bola
financovaná len zo zdrojov obce.

2020

IROPMinisterstvo
dopravy a
výstavby SR

Projekt bol vypracovaný v rámci IROP. Z dôvodu
pandémie Covid 19 a prudkého zvýšenia cien víťaz
verejného obstarávania od zmluvy odstúpil a projekt
nemohol byť zrealizovaný.

vlastné zdroje
obce a fondy
EÚ

Bola vypracovaná štúdia – zameranie skutkového
stavu spolu s výkazom-výmerom navrhnutých
sanačných prác. Výzvy z fondov EÚ ponúkajú
nedostatočnú maximálnu mieru finančných
prostriedkov, ktorá je potrebná na sanáciu KD. Ďalším
problémom pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ je,
že obec nie je majiteľom celého objektu kaštieľa..
Rekonštrukcia interiéru KD - obec realizovala údržbu
parkiet a osvetlenia vo veľkej sále KD a podala
projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry v novembri
2021.
Črtá sa možnosť aspoň čiastočnej realizácie z Plánu
obnovy, čaká sa na výzvu.

2022-2023

