OBEC PRAKOVCE
Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia finančných aspektov realizácie PHSR

EKONOMICKÁ AKTIVITA, ROZVOJ PODNIKANIA, ZAMESTNANOSŤ
Špecifický cieľ
OPATRENIE
1.1. Vytvoriť prostredie pre 1.1.1. Vybudovať obecný podnik
vznik a udržanie pracovných služieb/sociálny podnik (OPS/SP
príležitostí v obci

1.1.2. Zriadiť v obci centrum lokálneho
pracovného poradenstva (CLPP)
1.1.3. Vplývať na realizáciu sociálnych
programov v existujúcich podnikoch a
prevádzkach v obci
1.2. Vytvoriť podmienky pre
rozvoj drobného podnikania
v obci

Súvisí so zriadením CLPP
1.2.1. Zvýšiť záujem obyvateľov obce o
Nevznikla potreba
drobné podnikanie
1.2.2. Vytvoriť priestorové podmienky
pre rozvoj drobného podnikania
1.2.3. Identifikovať potreby obyvateľov
obce vo vzťahu k trhu tovarov a služieb

ZDRAVOTNÍCTVO

Plnenie
Zapracované do Lokálnej stratégie
komplexného prístupu
Realizované zamestnávanie
nezamestnaných a dlhodobo
nezamestnaných pre potreby obce
Realizácia projektu Podpora tvorby
a udržania pracovných miest v obci
Prakovce
Realizácia rekvalifikácií zamestnancov
Spracovaný Podnikateľský zámer pre
obecný podnik v obci Prakovce
Nevznikla potreba, z časti túto činnosť
suplovala TSP
Realizované len formou rozhovorov
a jednaní s predstaviteľmi pod. subjektov

Nevznikla potreba
x

Finančné náklady
IAZaSI - Podpora tvorby a udržania
pracovných miest v obci Prakovce
- 181 713 EUR
NFP: 172 627,35 EUR eur (2014 –
2015)
Aktívne opatrenie trhu práce
a drobné obecné služby (aktivačné
služby, malé obecné služby)

2.1. Zlepšiť kvalitu
poskytovania zdravotníckych
služieb v obci

2.1.1. Zrekonštruovať a modernizovať
objekt a priestory zdravotného strediska

2.1.2. Zlepšiť chod ambulancií v
zdravotnom stredisku, na základe potrieb
občanov
2.1.3. Realizovať osvetovú zdravotnú
činnosť pre občanov, obzvlášť pre
sociálne slabých a znevýhodnených

Spracovaný projekt rekonštrukcie
zdravotného strediska
Podané žiadosti o finančné prostriedky (OP
Zdravotníctvo) – neúspešne
Čiastočná rekonštrukcia priestorov –
z vlastných zdrojov

Rokovania prebiehali
Koncepcia nespracovaná
V rámci činnosti TSP a pôsobenia škôl

SOCIÁLNA
3.1. Zvýšiť participáciu
komunít na riešení svojich
problémov a problémov
obce
3.1.1.Vybudovať platformu spolupráce
medzi organizáciami, inštitúciami a
jednotlivcami, na úrovni obce

3.1.2.Zlepšiť informovanosť obyvateľov o
sociálnych službách
3.1.3. Zlepšiť občiansku participáciu na
veciach verejných
3.1.4. Obnoviť a rozšíriť činnosť
Komunitného centra (Dom stretávania) v

Absencia organizácií pôsobiacich
v sociálnej oblasti
Uskutočnený proces spracovania
Komunitného plánu sociálnych služieb
Zriadený Referát sociálnych služieb
Pracovníčka referátu – zvýšená kvalifikácia
v sociálnej oblasti
Absencia organizácií pôsobiacich
v sociálnej oblasti
Realizovaný projekt vybudovania
a prevádzky KC v nových priestoroch

Dotácia z rozpočtu Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny Vytváranie bezbariérového
prostredia v ZOS v Prakovciach
Zakúpenie osobného motorového
vozidla
Výška dotácie: 17.000 Eur
Spolufinancovanie: 3.900 Eur
(r.2012)
Národný projekt Podpory
opatrovateľskej služby (2014 –
2015)

Národný projekt Komunitné
centrá – IAZaSI (4 pracovné miesta)

obci - KD
3.2. Vytvoriť systém
informovanosti obyvateľov o
sociálnych službách
3.3. Eliminovať prejavy
kriminality, vandalizmu a
prejavov asociálneho
správania
3.4. Rozširovať sociálne
služby v obci, špecificky
zamerané na ohrozených
sociálnou exklúziou

3.2.1. Zlepšiť informovanosť občanov o
systémoch sociálnych služieb a sociálnej
pomoci
3.3.1. Realizovať opatrenia prevencie
kriminality a dodržiavania zásad
občianskeho spolunažívania

Spracovaný projekt rekonštrukcie
kultúrneho domu

– r.2015

Spracovaný komunitný plán sociálnych
služieb

Realizácia budovania kamerového systému
v obci – MV SR
Podávané projekty v tejto oblasti

3.4.1. Realizovať v obci terénnu sociálnu
prácu

Dotácia z rozpočtu Ministerstva
vnútra SR - Bezpečné Prakovce pre
všetkých
Výška dotácie: 15.000 Eur
Spolufinancovanie: 8.010 Eur
Terénna sociálna práca v obciach IAZaSI – národný projekt (2013 –
2015)
Terénna sociálna práca v obci
Prakovce – Fond sociálneho
rozvoja - 65 382 EUR

Realizované
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
4.1. Zvýšiť uvedomelosť
občanov k životnému
prostrediu

4.2. Dobudovať časti
infraštruktúry odpadového
hospodárstva

4.1.1. Zamedziť tvorbe čiernych skládok
komunálneho odpadu v obci a jeho okolí
4.1.2. Zamedziť znečisťovaniu verejných
priestranstiev psami a mačkami
4.1.3. Zlepšiť osvetu v oblasti ochrany a
tvorby životného prostredia v obci
4.1.4. Participovať na ochrane lesa v
katastri obce

V rámci činnosti komisie a referátu OcÚ
Miesta pre venčenie psov – schválené VZN
Organizovanie podujatí
Realizované stretnutia

4.2.1. Vybudovať v obci zberný dvor
Realizuje sa
4.2.2. Vybudovať obecné kompostovisko
4.2.3. Dobudovať staničky komunálneho
odpadu v obci

OP Životné prostredie - 1 152
968,16 EUR (celkové oprávnené
náklady)
-

V rámci zberného dvora
x

4.3. Revitalizovať časti obce
skvalitňujúce životné
prostredie
VZDELANIE A VZDELÁVANIE
5.1. Realizovať vzdelávacie
programy zamerané
predovšetkým na sociálne
slabých a znevýhodnených
občanov

5.2. Realizovať v obci
vzdelávanie v súlade s
potrebami a víziou obce

4.2.4. Zabezpečiť dostatok odpadkových
košov v obci
4.3.1. Dobudovať v obci oddychové
zelené zóny
4.3.2. Eliminovať záťaže životného
prostredia spôsobené v minulosti
5.1.1. Uľahčiť prístup žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia k
vzdelávaniu a k získavaniu zručností
potrebných pre trh práce
5.1.2. Zlepšiť účasť detí z rómskych
komunít na predškolskej príprave
5.1.3. Realizovať výchovno vzdelávacie
programy pre rodiny zo sociálne
znevýhodneného prostredia
5.2.1. Prepojiť školské vzdelávacie a
výchovné programy s potrebami a
koncepčnými zámermi obce
5.2.2. Zriadiť v obci centrum voľného
času (CVČ)

x
Realizované s potrebou pokračovať
OP Vzdelávanie – Slnko svieti pre
všetky deti – (r.2009) - 111 664 eur
Realizované projekty z prostriedkov EÚ:
ZŠ s MŠ a SOŠ
Realizované prostredníctvom TSP
a projektu OcÚ

-

Absencia KC
Práca TSP

Bez koncepčného riešenia
Realizované, zmena legislatívy – zvážiť
jeho pôsobenie

-

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
6.1. Zlepšiť stav zastaranej
technickej infraštruktúry v
obci

6.1.1. Zrekonštruovať Kultúrny
dom/komunitné centrum(Dom
stretávania)
6.1.2. Zrekonštruovať potrebné obecné
cestné komunikácie
6.1.3. Posilniť energetické siete v obci
6.1.4. Dobudovať moderné a efektívne
verejné osvetlenie

Realizovaný projekt vybudovania
a prevádzky KC v nových priestoroch
Spracovaný projekt rekonštrukcie
kultúrneho domu
Realizované v rámci finančných možností
obce

-

-

Realizované v rámci VSE
Čiastočne realizované

6.1.5. Vplývať na zlepšenie technického
stavu budovy železničnej zastávky
6.1.6. Vplývať na riešenie rekonštrukcie
zastaralých rozvodov pitnej vody v obci
6.1.7. Zrekonštruovať budovy v
športovom areáli
6.1.8. Vybudovať prechody pre chodcov
6.1.9. Zabezpečiť bezbariérový prístup do
všetkých obecných budov

Spracovaná štúdia vybudovania novej ŽZ
Realizácia čiastočná – grant SLSP a vlastné
zdroje

Nerealizované
čiastočne

6.1.10. Znížiť energetickú náročnosť
obecných budov
6.2. Dobudovať chýbajúce
články technickej
infraštruktúry v obci

-

Čiastočne realizované: výmena okien
na obecných budovách

Rekonštrukcia a modernizácia
budovy ZŠ a MŠ v Prakovciach - OP
ROP, Infraštruktúra vzdelávania
Celkové oprávnené výdavky
žiadosti: 1.110.017,88 €
Výška NFP: 1.054,517 €
Spolufinancovanie obce: 55.500,88
€
-

6.2.1. Vplývať na riešenie plynofikácie v
potrebných častiach obce
Nevznikla potreba
6.2.2. Vplývať na riešenie dobudovania
vodovodných a kanalizačných sietí v obci
6.2.3. Vybudovať sociálne byty v obci

Spracovaný projekt
Nerealizované

Protipovodňová ochrana „ZB
Zimná voda“
Doba realizácie: 07/20012 –
31.10.2013
Celkové výdavky: 622.306.35EUR
Výška NFP: 591.191,03EUR
Spolufinancovanie obce:
31.115,32EUR

6.2.4. Vybudovať rigoly pre odvod
dažďovej vody v obci

6.2.5. Vytvoriť v obci dostatok dočasných
odstavných plôch pre automobily
6.2.6. Vybudovať nový cintorín
6.2.7.Dobudovať časti infraštruktúry
medzi priemyslenou zónou a železničnou
stanicou
CESTOVNÝ RUCH
7.1. Dobudovať atrakcie
cestovného ruchu v obci

7.1.1. Vybudovať lesný naučný chodník
7.1.2. Vytvoriť pútavú sieť turistických
chodníkov pre peších
7.1.3. Vytvoriť chodníky pre cykloturistov
v katastri obce
7.1.4. Znovuoživiť budovu a služby
historického Alaša
7.1.5. Vybudovať Tanzplatz - priestory
pre kultúrno spoločenské aktivity
občanov i návštevníkov obce
7.1.6. Vytvoriť podmienky pre
spoločenské a športové aktivity občanov i
návštevníkov obce

Vyčlenené priestory pre vytváranie
vlastných parkovacích plôch
Realizácia v zmysle žiadosti občanov

-

nerealizované
čiastočne – nová autobusová zastávka
spracovaný projekt, nerealizované zo
strany LSR

-

nerealizované
nerealizované
nerealizované

-

nerealizované
čiastočne realizované

7.2. Propagovať bohaté
možností cestovného ruchu
v obci

7.3. Dobudovať služby
potrebné pre rozvoj
cestovného ruchu v obci

7.2.1. Vybudovať pútavé informačné
tabule o atraktivitách obce
7.2.2. Propagovať možnosti cestovného
ruchu v obci a okolí prostredníctvom
web, printových a ostatných
informačných možností
7.2.3. budovať medziobecnú spoluprácu
a partnerstvá podporujúce cestovný ruch
7.3.1. Dobudovať v obci služby
ubytovania a stravovania
7.3.2. Dobudovať doplnkové služby
vhodné pre rozvoj cestovného ruchu v
obci

KULTÚRA, ŠPORT, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
8.1. Rozšíriť ponuku
športových, kultúrnych a
spoločenských aktivít pre
občanov obce

8.1.1. Udržiavať vysokú kvalitu
existujúcich športových podujatí

nerealizované

nerealizované
nerealizované

nerealizované

nerealizované
Splnené:
8.1.1.1. pripravovať a organizovať podujatie Obecná futbalová liga
8.1.1.2. pripravovať a organizovať Memoriál Ing. Jaroslava Gregu – tenisový
turnaj
8.1.1.3. pripravovať a organizovať turistické podujatie Po partizánskych
chodníčkoch
8.1.1.4. pripravovať a organizovať turistické podujatie Novoročný výstup na
Kloptaň
8.1.1.5. pripravovať a organizovať turistické podujatie Veľkonočný výstup na
Ostrý vrch
8.1.1.6. pripravovať a organizovať Otvorenie jarnej turistickej sezóny– prechod
Jaklovce – Plejsy – Prakovce
8.1.1.7. pripravovať a organizovať podujatie Splav Dunajca
8.1.1.8. pripravovať a organizovať podujatie MDD na Trohanke –turistický zraz
venovaný deťom
8.1.1.12. pripravovať a organizovať podujatie Stretnutie troch generácií –
športové súťaže organizované SZZP a Jednotou dôchodcov
8.1.1.13. pripravovať a organizovať Deň športu – športové súťaže organizované
SZZP a Jednotou dôchodcov

8.1.1.14. pripravovať a organizovať tematické zájazdy organizované SZZP
a Jednotou dôchodcov
Nesplnené:
8.1.1.9. pripravovať a organizovať Vianočný volejbalový turnaj
8.1.1.10. pripravovať a organizovať Šachový novoročný turnaj
8.1.1.11. pripravovať a organizovať Turnaj SNP – stretnutie šachistov
8.1.2. Vybudovať areál pre terénnu a
akrobatickú cyklistiku
8.1.3. Vytvoriť a sezónne prevádzkovať
klzisko v obci
8.1.4. Vytvoriť priestory pre posilňovňu

Nesplnené
Nesplnené
Nesplnené

8.1.5. Udržiavať vysokú kvalitu
existujúcich kultúrnych a spoločenských
podujatí

Splnené:
8.1.5.1. pripravovať a organizovať podujatie Slovanská pieseň – regionálnu
súťažnú prehliadku slovanských piesní
8.1.5.2. pripravovať a organizovať podujatie Deň Prakoviec prezentáciu
domácich a pozvaných umeleckých kolektívov
8.1.5.3. pripravovať a organizovať Oslavy SNP, so zámerom propagácie
historického odkazu SNP
8.1.5.4. pripravovať a organizovať podujatie Striebro vo vlasoch - Úcta k starším
- program venovaný jubilantom
8.1.5.5. pripravovať a organizovať podujatie Vianočný jarmok - propagáciu a
prezentáciu tradičných vianočných zyklostí
8.1.5.6. pripravovať a organizovať podujatie Prakofest– prehliadku dychových
hudieb a iných umeleckých kolektívov s medzinárodnou účasťou
8.1.5.7. pripravovať a organizovať Estrádne programy žiakov deviatych ročníkov
ZŠ
8.1.5.8. pripravovať a organizovať Country bál v znamení rozlúčky s letom
8.1.5.9. pripravovať a organizovať podujatie Deň matiek – program detí ZŠsMŠ
venovaný matkám
8.1.5.10. pripravovať a organizovať podujatie Vianočná besiedka - program detí
ZŠsMŠ pre rodičov a priateľov školy
8.1.5.11. pripravovať a organizovať Podujatie pre starých rodičov - program detí
ZŠsMŠ pre starých rodičov
8.1.5.12. pripravovať a organizovať podujatie Po stopách SNP– návšteva
pamätných miest

8.1.6. Podporovať tradičné Rómske
kultúrne formy
8.1.7. Zatraktívniť knižnicu pre mládež a
všetkých obyvateľov obce
8.1.8. Využívať obecný rozhlas ako
kultúrnu ustanovizeň
8.1.9. Zriadiť a prevádzkovať obecnú
internetovú televíziu
8.1.10. Koordinovať kultúrne aktivity a
obecné médiá
8.1.11. Pripraviť a realizovať aktivity
letného verejného koncertovania
8.1.12. Realizovať pútavé a v minulosti
obľúbené spoločenské stretnutia
8.1.13. Zriadiť obecný spevokol

8.2. Zabezpečiť kultúrne,
športové a spoločenské
aktivity dostatočným
priestorovým a
materiálnycm vybavením

8.1.14. Pripraviť a realizovať prehliadky
súčasných kapiel v obci
8.1.15. Pripraviť a realizovať podujatie
Prakovská hviezdička
8.1.16. Pripraviť a realizovať Vianočný
jarmok
8.1.17. Pripraviť a realizovať country bál
v obci
8.2.1. Vybaviť Klub kultúry - komunitné
centrum/dom
8.2. Zabezpečiť kultúrne, športové a
spoločenské aktivity dostatočným
priestorovým a materiálnycm vybavením
stretávania dostatočným priestorovým a
metariálno technickým vybavením

8.1.6.1. pripraviť a organizovať Rómsky
festival v rámci Dňa Rómov
8.1.6.2. pripraviť v rámci Rómskeho
festivalu ocenenie a zviditeľnenie
pozitívnych príkladov aktívnych obyvateľov
nerealizované
nerealizované
nerealizované
nerealizované
nerealizované
nerealizované
nerealizované
Čiastočne realizované
Čiastočne realizované
realizované

Čiastočne realizované

-

8.3. Klesajúci záujem detí a
mládeže o kultúrny,
spoločenský a športový život

8.2.2. Zabezpečiť kvalitné ozvučenie pre
spoločenské, kultúrne a športové
podujatia v exteriéroch
8.2.3. Vybudovať malý amfiteáter v areáli
MŠ
8.2.4. Vybudovať v obci multifunkčné
športové ihrisko
8.3.1. Udržiavať vysokú kvalitu
existujúcich športových podujatí
8.3.2. Zapojiť dostatok aktivistov do
kultúrneho, športového a spoločenského
života
8.3.3.Oceňovať a zviditeľňovať aktivistov
kultúrneho, športového a spoločenského
života v obci
8.3.4. Zriadiť obecný malý grantový
systém obce

- realizované zčasti
nerealizované
- realizované

Vlastné zdroje obce 23 961,37 €

-

realizované

-

-

v rámci oceňovania občanov – Dni
Prakoviec

-

-

realizované

-

prijaté VZN – stanovené pravidlá
prideľovania dotácií

-

