Sumarizácia všetkých projektových zámerov
Oblasť zamerania
projektového zámeru

P.č.

Opatrenie, pod ktoré
projektový zámer spadá

1

Hospodárska

2

Hospodárska

3

Hospodárska

4

Hospodárska

5

Hospodárska

6

Hospodárska

7

Hospodárska

8

Hospodárska

9

Hospodárska

10

Sociálna

11

Sociálna

12

Sociálna

13

Sociálna

14

Sociálna

15

Sociálna

16

Sociálna

17

Sociálna

18

Sociálna

19

Sociálna

20

Sociálna

21

Sociálna

22

Sociálna

2.4 Zvýšenie bezpečnosti

23

Sociálna

24

Sociálna

2.5 Zlepšenie zdravotníckych
služieb

25

Sociálna

26

Sociálna

27

Environmentálna

1.1 Dopravná infraštruktúra

1.2 Technická infraštruktúra

1.3 Zlepšenie podnikateľského
prostredia
1.4 Vybudovanie rýchlostného
internetu

2.1 Skvalitnenie vzdelávania

2.2 Skvalitnenie kultúrnej
infraštruktúry

2.3 Rozvoj a modernizácia
infraštruktúry v oblasti športu

2.6 Skvalitnenie sociálnych
služieb
3.1 Zlepšenie odpadového
hospodárstva

28

Environmentálna

3.2 Skvalitnenie spodných vôd

29

Environmentálna

3.3 Protipovodňová ochrana

30

Environmentálna

31

Environmentálna

3.4 Protipovodňová ochrana

Názov projektového zámeru
Rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov pre peších
Výstavba nových chodníkov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Výstavba poľných ciest
Dobudovanie inžinierskych sietí k novovzniknutým stavebným lokalitám
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Otvorenie cukrárne, bankomatu komerčnej banky a mäsiarstva
Vybudovanie rýchlostného internetu prostredníctvom optického kábla
Rozšírenie kapacity materskej škôlky – prístavbou
Rozšírenie priestorov základnej školy o sociálne zariadenia a odbornú učebňu
Zariadenie novej odbornej počítačovej učebne
Rozšírenie kapacity spoločenskej miestnosti kultúrneho domu
Rekonštrukcia vidieckeho domu so zriadením múzea „Život na dedine“
Podpora kultúrnych a spoločenských akcií a aktivít všetkých organizácií resp. fyzických
a právnických osôb na území obce
Vybudovanie work-outového ihriska
Vybudovanie multifunkčného ihriska
Rekonštrukcia šatní v športovom areáli
Rozšírenie a doplnenie detských ihrísk v obci
Vybudovanie multifunkčnej športovej haly s príslušnou infraštruktúrou
Vybudovanie závlahového systému v areáli futbalového ihriska
Dobudovanie kamerového systému v obci
Modernizácia zdravotného strediska
Poskytovanie služieb všeobecného lekára 5 dní v týždni
Zriadenie zariadenia pre seniorov
Rozvoj organizovaného dobrovoľníctva na pomoc seniorom, znevýhodneným skupinám
občanov a celej komunite
Vybudovanie zberného dvora

Rozšírenie splaškovej kanalizácie k novým lokalitám IBV
Vybudovanie dažďovej kanalizácie na regulovaný odvod dažďových vôd
Zabezpečenie výsadby verejnej zelene na obecných plochách
Riešenie zápachu a ďalších negatívnych vplyvov Farmy Majcichov, a. s.

