IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC
PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIETAVA NA ROKY 2012 – 2022

Lietava 2012

PROGRAMOVÁ ČASŤ
Súčasťou programovej časti PHSR je implementačný rámec, ktorý budú zabezpečovať všetci aktéri regionálneho
rozvoja z vnútorného i vonkajšieho prostredia. Je potrebné, aby obec nielen riadila, resp. realizovala jednotlivé aktivity,
ktoré naplnia ciele PHSR, ale aby si zabezpečila aj ich následnú kontrolu, resp. monitorovanie naplnenia týchto cieľov. Aby
sa v celom implementačnom rámci PHSR dalo dobre orientovať, uvádzame jednotlivé ciele, opatrenia, aktivity,
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, finančný rámec, potenciálne zdroje financovania i navrhnuté merateľné
ukazovatele v prehľadných tabuľkách. Keďže PHSR je živým dokumentom, že možné do nich vstupovať a modifikovať ich
podľa aktuálnej potreby obce. Finančné zdroje bude potrebné prehodnotiť a doplniť po schválení jednotlivých operačných
programov na r. 2014-2020 Európskou komisiou a Vládou SR.
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IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC

Opatrenie

Aktivita

Inštitucionálne
a organizačné
zabezpečenie

Časový
harmonogram

Predpokladané
finančné náklady/
finančné zabezpečenie

Merateľné
ukazovatele

PRIORITA 1. EKONOMICKÝ ROZVOJ V OBCI
Strategický cieľ - zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti, úrovne a kvality služieb pre
obyvateľov obce
Cieľ 1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
1.1.1 Podpora
* Podpora remeselníckych prevádzok
Obec
2013 - 2022
Podľa druhu zvolených Počet vznik.
podnikateľských
a existujúcej drobnej výroby
Malí a strední
aktivít/vlastné zdroje
prevádzok, počet
aktivít v obci
* Podpora poskytovania služieb
podnikatelia
investorov
nových prac.
* Podpora malých podnikov na
miest
spracovanie miestnych surovinových
zdrojov
1.1.2 Rozšírenie siete * Rozšírenie siete obchodov (kaviareň, Obec
2013 - 2022
Podľa druhu zvolených Počet vznik.
služieb a obchodov
mäsiarstvo, drogéria, cukráreň) Malí a strední
aktivít/vlastné zdroje
prevádzok, počet
podľa záujmu a zámerov
podnikatelia
investorov
nových prac.
podnikateľov
miest
1.1.3 Získanie
* Získanie rozhodujúceho investora
Obec
2013 - 2022
Podľa druhu zvolených Počet nových
rozhodujúceho
v rámci územia obce pre podporu
aktivít/vlastné zdroje
prac. miest
investora v rámci
investičnej výstavby
investorov
územia obce
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PRIORITA 2. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický cieľ - rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality životného prostredia
Cieľ 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
2.1.1 Výstavba
* Vypracovanie PD
Obec
2014 - 2016
80 tis. EUR/zdroje obce,
chodníkov pre peších * Výstavba chodníka pre peších pri
ŠF EÚ
ceste III. tr. v časti Lietava a Lietava
Majer
* Výstavba chodníka pre peších v časti
Lietava centrum
2.1.2 Rekonštrukcia
* Technická dokumentácia
Obec
2014 - 2016
50 tis. EUR/zdroje ŠF
povrchu miestnych
* Investičné aktivity
EÚ, vlastné zdroje,
komunikácií
úvery
2.1.3 Rekonštrukcia
* Vypracovanie projektovej
Obec
2013 - 2022
60 tis. EUR/zdroje ŠF
mostov
dokumentácie pre komplexnú
EÚ, vlastné zdroje,
rekonštrukciu mostov
úvery
* Komplexná rekonštrukcia mostov
podľa zisteného technického stavu
a potreby (Lietava Majer 1x, Lietava
centrum 2x)
2.1.4 Vybudovanie
* Vybudovanie parkovacích priestorov Obec
2012 - 2014
50 tis. EUR/zdroje obce,
parkovacích plôch
spolu cca 20 parkovacích miest
ŠF EÚ
v lokalite Lietava centrum
2.1.5 Riešenie
* Riešenie bezpečnosti cestnej
Obec, ODI OR PZ,
2013 - 2014
15 tis. EUR/zdroje obce,
bezpečnosti cestnej
premávky v obci - dopravné
SSC ŽSK
ŠF EÚ
premávky v obci
zariadenia (zrkadlá, obmedzovače
rýchlosti), spolupráca s dopravnou
políciou
2.1.6 Výstavba
* Vypracovanie PD - cesta Holý Vŕšok Obec
2012 - 2022
150 tis. EUR/zdroje
miestnych cestných
I., cesta Holý vŕšok II., Cesta
obce, ŠF EÚ
komunikácií
Obrazná, Cesta pod hradom,
* Investičné aktivity

Počet km nového
chodníka

Počet km
zrekonštr. ciest
Plocha zrekonštr.
mostov

Počet nových
park. miest
Počet zrkadiel,
retardérov,
zníženie počtu
nehôd
Počet km nových
ciest
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2.1.7 Modernizácia
autobusových
zastávok

* Technická dokumentácia
* Investičné aktivity - modernizácia
autobusových zastávok (Lietava
Majer 2x, Lietava centrum 2x,
Lietavská Závadka 2x
Cieľ 2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
2.2.1 Vybudovanie
* Technická dokumentácia
verejného vodovodu * Investičné aktivity - obnova vrtu
v Lietavskej Závadke
vodného zdroja (čerpacia skúška,
hydrogeologický posudok),
vybudovanie vodojemu a vodovodu
2.2.2 Rozšírenie
* Vypracovanie projektovej
vodovodu v lokalite
dokumentácie
Lietava Obrazná
* Investičné aktivity
2.2.3 Podpora
* Majetkovo-právne vysporiadanie
výstavby IBV vo
vlastníckych vzťahov k pozemkom
vybraných lokalitách
vo vybraných lokalitách
* Spracovanie ÚPD obce
* Vybudovanie infraštruktúry inžinierske siete.
* Realizácia individuálnej bytovej
výstavby podľa ÚPD obce
2.2.4 Sanácia
* Príprava štúdie, inžiniersko
svahovej deformácie
geologický posudok a PD oporného
(zosun) pri OÚ
múru
* Investičné aktivity
2.2.5 Rekonštrukcia
* Zateplenie budovy a rekonštrukcia
areálu Obecného
strešnej krytiny
úradu
* Výstavba prístrešku technických
objektov v obci
* Doplnenie mobiliára a výsadba
zelene
* Vypracovanie PD
* Investičné aktivity

Obec

2013 - 2022

60 tis. EUR/zdroje obce, Počet zrekonštr.
ŠF EÚ
zastávok

Obec

2013 - 2022

200 tis. EUR/zdroje ŠF
EÚ, vlastné zdroje,
úvery, Envirofond

Hĺbka vrtu, dĺžka
vodovodu, objem
vodojemu

Obec, SEVAK, a.s.

2013 - 2014

Dĺžka vodovodu

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

2012 - 2022

80 tis. EUR/zdroje ŠF
EÚ, vlastné zdroje,
úvery, Envirofond
ÚPD - 10 tis.
EUR/vlastné zdroje,
zdroje SSE, SPP,
SEVAK, a.s., súkromné
zdroje

Obec

2012 - 2014

20 tis. EUR/vlastné
zdroje, ŠR, úver

Plocha

Obec

2013 - 2016

25 tis. EUR/vlastné
Celková
zdroje, ŠR, ŠF EÚ, úver zateplená plocha,
plocha prístrešku
ušetrené náklady
na vykurovanie

Počet km
vybudovaných
inž. sietí, počet
kolaud. nových
domov
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2.2.6 Riešenie
komplexného pokrytia
a rekonštrukcia sietí internet, mobilná sieť,
káblový televízny
rozvod (TKR)

* pokrytie mobilnej siete v Lietave
Obec, mobilní
2013 - 2022
25 tis. EUR/vlastné
Lietavskej Závadke
operátori, správcovia
zdroje, ŠR, ŠF EÚ, úver
* pokrytie - WiFi sieťou,
sietí
* rekonštrukcia - digitalizácie siete
TKR
* predĺženie TKR do Lietavskej
Závadky
PRIORITA 3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický cieľ - zvyšovanie kvality životného prostredia v obci, odstraňovanie negatívnych javov, osveta a informovanosť
Cieľ 3.1 Nakladanie s odpadmi
3.1.1 Rozšírenie
* Riešenie úlohy na základe platnej
Obec, Združenie
2012 - 2022
20 tis. EUR/zdroje obce,
druhov separovaného
legislatívy SR a EÚ
Rajecká dolina
ŠF EÚ, Envirofond
zberu

Cieľ 3.2 Vybudovanie oddychovej zóny, udržiavanie verejnej zelene a zveľaďovanie verejných priestranstiev
3.2.1 Výstavba
* Vytypovanie vhodnej lokality na
Obec, investor
2013 - 2014
Podľa výsledkov
oddychových zón
výstavbu oddychovej zóny - Lietava
štúdie/ŠF EÚ, vlastné
v obci
Majer (Holý Vŕšok)
zdroje
* Vytypovanie vhodnej lokality na
výstavbu oddychovej zóny - Lietava
centrum
* Majetkovo-právne usporiadanie
pozemkov
* Vypracovanie štúdie a PD
* Realizácia projektového zámeru
3.2.2 Úprava
* Úprava brehových porastov potoka - Obec, SVP, š.p.,
2012 a priebežne 6 tis. EUR/vlastné
brehových porastov
Lietava 2 km, Lietavská Závadka - 2 OBúŽP Žilina
zdroje, ÚPSVaR, SVP,
drobného vodného
km
š.p.
toku Lietavka
3.2.3 Regulácia
* Vypracovanie PD
Obec, SVP, š.p.,
2013 - 2018
40 tis. EUR/vlastné
a oprava brehov
* Investičné aktivity
OBúŽP Žilina
zdroje, ŠF EÚ,
drobného vodného
Envirofond
toku Lietavka

Pokryté územie,
počet km
rekonštr. sietí,

Počet nových
druhov sep.
odpadu

Plocha vybud.
oddych. zón

Počet m
upravených
brehov, resp.
plocha
Počet m
upravených
brehov, resp.
plocha
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3.2.4 Rekonštrukcia, * Rekonštrukcia a udržiavanie
udržiavacie práce na
vybudovaných revitalizačných
vodozádržných
a vodozádržných prvkov v katastri
a revitalizačných
obce
prvkoch
Cieľ 3.3 Využitie obnoviteľných zdrojov energie
3.3.1 Využitie
* Spracovanie drevného odpadu
miestnych
a biologicky rozložiteľných odpadov
alternatívnych zdrojov
energie
Cieľ 3.4 Osveta v oblasti ochrany ŽP
3.4.1 Osveta v oblasti * Osveta medzi občanmi
separácie odpadu
a podnikateľskými subjektmi o lepšej
separácii KO

Obec

2012 - 2022

10 tis. EUR/vlastné
zdroje, ŠF EÚ

Objem investícií

Obec, fyzické osoby

2013 - 2022

20 tis. EUR/vlastné
zdroje, ŠF EÚ,
Envirofond

Objem využitej
štiepky resp.
biomasy

Obec
Združenie Rajecká
dolina
Podnikateľské
subjekty

2012 - priebežne Podľa druhu a rozsahu
aktivít/Envirofond, iné
zdroje, obecné zdroje

Počet občanov
zapojených do
sep. zberu

PRIORITA 4. SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický cieľ - zabezpečenie sociálnych a zdravotníckych služieb v obci
Cieľ 4.1 Zabezpečenie sociálnych a zdravotníckych služieb pre obyvateľov
4.1.1 Zriadenie
* Zriadenie domova sociálnych služieb Obec
2014 - 2022
Súkromné a obecné
Počet nových
domova sociálnych
v katastri obce
Podnikateľské
zdroje/podľa druhu
zariadení, počet
služieb
subjekty
a rozsahu aktivít
klientov
4.1.2 Poskytovanie
* Rekonštrukcia spoločnej centrálnej
Obec
2013 - 2018
20 tis. EUR/zdroje obce, Počet stravníkov
stravy pre seniorov
kuchyne v materskej škole
ŠF EÚ, úvery
4.1.3 Výstavba
* Výstavba nájomných bytov so
Obec
2015 - 2022
Súkromné a obecné
Počet nových b.j.
nájomných bytov
zariadením pre seniorov
Podnikateľské
zdroje/podľa druhu
subjekty, Investor
a rozsahu aktivít
PRIORITA 5. ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A PODPORA ZAMESTNANOSTI
Strategický cieľ - zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže a vytvorenie priestoru pre obyvateľov prístupom k informáciám
a k celoživotnému vzdelávaniu s dopadom na zvýšenie zamestnanosti
Cieľ 5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
5.1.1 Rekonštrukcia
* Technická dokumentácia
Obec
2014 - 2018
40 tis. EUR/zdroje obce, Celková zatepl.
a zateplenie budovy
* Investičné aktivity
ŠF EÚ, úvery
plocha, ušetrené
ZŠ
náklady na
vykur.
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5.1.2 Výstavba
telocvične

* Vypracovanie PD
* Investičné aktivity

Obec

2014 - 2022

5.1.3 Rekonštrukcia
a zateplenie budovy
MŠ a úprava areálu

* Vypracovanie PD
* Investičné aktivity

Obec

2014 - 2020

200 tis. EUR/zdroje
Celkový objem
obce, ŠF EÚ, úvery, MŠ investície, počet
SR
športovcov využ.
telocvičňu
25 tis. EUR/zdroje obce, Celková
ŠF EÚ, úvery
zatepl.plocha,
ušetrené náklady
na vykur.,
celková uprav.
plocha areálu
8 tis. EUR/zdroje obce, Plocha
vymenených
krytín, počet ks
zariadenia

5.1.4 Doplnenie
* Doplnenie vybavenia kuchyne
Obec
2012 - 2014
vnútorného vybavenia a jedálne
MŠ
* Výmena podlahových krytín
v objekte
Cieľ 5.2 Podpora zamestnanosti v obci
5.2.1 Podpora
* Podpora zamestnanosti v obci
Obec
2012 - priebežne Podľa druhu zvolených
zamestnanosti v obci
s dôrazom na zapojenie
Živnostníci
aktivít/ESF, FSR,
znevýhodnených skupín do aktívneho Malí a strední
obecné zdroje, súkromné
života komunity cez možnosť
podnikatelia
zdroje
využívať projekty v rámci
Profesijné združenia
štrukturálnych fondov EÚ
PRIORITA 6. ŠPORT
Strategický cieľ - poskytnutie vyváženej ponuky športových a voľnočasových aktivít občanom
Cieľ 6.1 Rozšírenie ponuky športových aktivít rekonštrukciou športového areálu a vybudovaním multifunkčného ihriska
6.1.1 Rekonštrukcia
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Obec
2014 - 2016
20 tis. EUR/vlastné
športového areálu
* Technická dokumentácia
zdroje, ŠF EÚ, PRV, iné
* Investičné aktivity
zdroje
6.1.2 Vybudovanie
* Vybudovanie multifunkčného ihriska Obec
2013 - 2014
50 tis. EUR/ŠF EÚ, iné
multifunkčného
v lokalite Lietava Majer (Holý Vŕšok)
zdroje
ihriska
6.1.3 Výstavba
Výstavba detských ihrísk v lokalitách
Obec
2014 - 2020
50 tis. EUR/ŠF EÚ, MŠ
detského ihriska
Lietava centrum, Lietava Majer
SR
a Lietavská Závadka
* Technická dokumentácia
* Investičné aktivity

Počet osôb, ktoré
sa naspäť vrátili
do prac. procesu

Celková
rekonštr. plocha
Celková
zastavaná plocha,
objem investície
Počet preliezok,
lavičiek, kapacita
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6.1.4 Rozšírenie
ponuky športových
aktivít

* Zabezpečenie personálnych kapacít
Obec, sponzori
* Zabezpečenie materiálno-technického
a finančného vybavenia

2012 - priebežne Podľa druhu a rozsahu
zvolených aktivít

Počet nových
šport. aktivít,
počet zapojených
osôb, počet
nových náradí
počet zapojených
osôb

6.1.5 Podpora
Podpora súčasného športu a športových Obec, sponzori
2012 - priebežne Podľa druhu a rozsahu
súčasného športu
aktivít v obci – futbal, stolný tenis,
zvolených aktivít
a športových aktivít
gymnastika, cvičenie Zumba, turistika
v obci
PRIORITA 7. KULTÚRA
Strategický cieľ - trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov usporadúvaním rôznych kultúrnych podujatí organizovaných vlastnými
i externými subjektmi
Cieľ 7.1 Rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v obci
7.1.1 Miniskanzen
* Diagnostika a zameranie vybraných Obec
2012 - 2018
Podľa druhu a rozsahu
Celková
obce
historických objektov
zvolených aktivít
zastavaná plocha,
* Projektová dokumentácia
počet
* Investičné aktivity
nehnuteľností,
zariadení
7.1.2 Organizovanie
* Podpora v organizovaní tradícií
Obec
2012 - priebežne Podľa druhu zvolených Počet nových
pravidelných
a masových podujatí (folklórne
Záujmové združenia
aktivít
akcií, počet
kultúrnych podujatí
slávnosti, folklórne skupiny,
v obci, Región
zúčastnených
spevácke súbory)
Beskydy,
osôb
Živnostníci
Malí a strední
podnikatelia, farský
úrad
7.1.3 Vydanie knižnej * Spracovanie textových podkladov
Obec, Redakčná rada, 2012 - 2014
Podľa druhu a rozsahu
Počet ks vydanej
publikácie obce
redakčnou radou
Záujmové združenia
publikácie
publikácie
Lietava
* Vyhotovenie obrazových podkladov, v obci, Farský úrad,
* Vydanie knižnej publikácie „Obec
Záujmové
Lietava“
a profesijné združenia
7.1.4 Posilnenie
* Podpora života miestnej komunity
Obec
2012 - priebežne Podľa druhu zvolených Počet podujatí,
života miestnej
cez podporu činnosti miestnych
Záujmové
aktivít
počet zúčast.
komunity
záujmových a profesijných združení a profesijné združenia
osôb
* Podpora organizovania podujatí
Farský úrad
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s cieľom zvýšiť propagáciu činnosti
združení
7.1.5 Organizovanie * Podpora organizovania
mládežníckych aktivít mládežníckych aktivít s cieľom
aktívneho využitia voľného času

Obec, farský úrad,
základná škola,
materská škola,
občania

2012 - priebežne Podľa druhu zvolených
aktivít

Počet podujatí,
počet zúčast.
osôb

PRIORITA 8. CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Strategický cieľ - zapojiť sa do rozvoja cestovného ruchu v rámci OOCR a mikroregiónu, najmä poskytovaním ubytovacích a reštauračných
služieb, lepšie využitie blízkosti hradu Lietava
Cieľ 8.1 Stratégia rozvoja CR a propagácia obce
8.1.1 Rozšírenie
* Rekonštrukcia a výstavba nových
Obec, podnikatelia
2012 - 2016
20 tis. EUR/vlastné
Počet km
cyklotrás a peších
cyklotrás
v oblasti CR, OOCR
zdroje, ŠR,
vybudovaných
turistických trás
Malá Fatra
cyklotrás, počet
ks mobiliára
8.1.2 Úprava
* Úprava informačného portálu obce
Obec
2012 - priebežne 10 tis. EUR/vlastné
Počet
informačného portálu
s väčším dôrazom na propagáciu
Miestne
zdroje, ŠF EÚ, sponzori návštevníkov na
obce s ohľadom na
obce v oblasti cestovného ruchu.
podnikateľské
web stránke
propagáciu obce
Možnosť sledovať aktivity obce cez subjekty
a jeho pravidelná
internet. Možnosť vyjadrovania sa
Občania
aktualizácia
občanov k verejným záležitostiam.
* Využívanie relevantných
informačných kanálov na zvýšenú
propagáciu obce v oblasti CR
8.1.3 Propagačné
* Vypracovanie, vydanie a distribúcia Obec, podnikatelia
2012 - priebežne 4 tis. EUR/vlastné
Počet ks propag.
tlačoviny
propagačných tlačovín,
v CR, OOCR Malá
zdroje, sponzori
tlačovín
pohľadníc obce (v tlačenej verzii,
Fatra
v elektronickej verzii)
8.1.4 Vydávanie
* Vydávanie občasníka Lietavské
Obec, redakčná rada 2012 - priebežne 2 tis. EUR/vlastné
Počet ks
občasníka
zvesti
zdroje, sponzori
občasníka
PRIORITA 9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OBYVATEĽSTVA
Strategický cieľ - Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce
Cieľ 9.1 Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku obyvateľov
9.1.1 Vybudovanie
* Vybudovanie monitorovacieho
Obec, profesijné
2012
12,5 tis. EUR/vlastné
Počet ks kamier
kamerového systému
bezpečnostného kamerového systému organizácie, ObÚ
zdroje, ŠR
obce Lietava I. etapa v lokalite
Žilina
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Lietava
* Vybudovanie monitorovacieho
bezpečnostného kamerového systému
obce Lietava II. etapa v lokalite
Lietavská Závadka

2014 - 2018

6 tis. EUR/vlastné
zdroje

Vysvetlivky:
ŠF EÚ - Štrukturálne fondy EÚ
ESF - Európsky sociálny fond
FSR - Fond sociálneho rozvoja
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