Obec Bošáca, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Juráčkom,
Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO: 00311430, DIČ: 2021091358
Obec Bošáca zverejňuje zámer aktualizácie Programu rozvoja obce a to nasledovne:
str. 42: bude znieť nasledovne:
Bošáca - atraktívna obec poskytujúca kvalitné bývanie, prácu a rekreáciu, možnosti turistiky a cestovného ruchu a prírodné podmienky pre tradičné pestovanie ovocia

Vízia
Globáln
y cieľ

Bošáca – atraktívna a moderná obec s kvalitným životným prostredím, kultúrou a tradíciami, s možnosťami podnikania pre zvýšenie konkurencieschopnosti obce, poskytujúca možnosti cestovného ruchu a rekreácie, s využitím prírodných podmienok
a potenciálu územia a so zachovaním udržateľného rozvoja.
Socio-ekonomický

Operatí
vne cieľ
Priority

Životné podmienky pre
obyvateľov

Opatren
Občianska
Oddych a zábava
vybavenosť
ia
Aktivity Šport a voľný čas
Vybudovanie
centra voľného
Činnosti
času

Letné kino na
námestí
Vybudovanie
infraštruktúry pre
adrenalínové
aktivity
Vybudovanie
oddychových zón
na verejných
priestranstvách
Vybudovanie
promenády popri
potoku
Multifunkčné
centrum a
tribúna

Sociálna
infraštrukt
úra
Vytvorenie
komunitné
ho domu
pre
seniorov

Domov
dôchodcov

Ekonomické prostredie
Turizmus

Rozvoj
podnikania

Propagácia
územia

Podnikanie

Aktualizácia web
stránky na
cestovný ruch

Príprava
objektov a
plôch na
výstavbu

Výroba
Vytvorenie
tradičných
uvítacích tabúľ pri Bošáckych
vstupoch do obce produktov
Vybudovanie
ubytovacích
zariadení pre
návštevníkov

Jasle
a materská
škola

Organizovanie
nových podujatí

Renovácia
verejných
budov

Skanzen tradičnej
Sprístupnenie
výroby
infocentra

Základná
škola

Vydávanie
monografií

Komunikácie
Cestné
komunikácie
Vybudovanie
cestných
komunikácií v
extraviláne

Individuálna
pešia doprava

Obnova
zastávok SAD

Územnotechnický

Prírodno-environmentálny

Technická infraštruktúra

Zelená infraštruktúra

Bezpečné
verejné
priestory
Bezbariérovos
ť a bezpečnosť

Turistické trasy

Ekostabilizačné opatrenia

Ovocné sady

Odpadové
hospodárstvo

Životné prostredie

Ovocinárstvo

Vybudovanie
cyklotrás a
odpočívadiel

Tvorba náučných
chodníkov

Vybudovanie
kanalizácie

Vybudovanie
bezbariérovýc
h vstupov do
OV

Značenie
cyklotrasy
(informačné a
smerové tabule)

Značenie
(informačné
tabule, smerové
tabule, mobilár)

Vybudovanie ČOV

Rekonštrukcia
a vybudovanie
nových peších
komunikácií

Obnova
dopravného
značenia

Tvorba
Obnova
priechodov pre verejného
chodcov
osvetlenia
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Cyklistické trasy

Environmentálna
infraštruktúra

Obnova
zábradlia pri
vodnom toku

Rekonštrukcia a
vybudovanie
cestných
komunikácií

Bytová
výstavba

Turistika a cestovný ruch

Bezpečnostné
prvky
s kamerovým
systémom

II. a III. etapa
Vybudovanie
vybudovania
vyhliadkovej veže zberného dvora
Rozhľadňa

Odstránenie nelegálnych
skládok

Záchrana starých regionálnych
odrôd
Vybudovanie ovocných sadov

Výsadba líniovej zelene a
stromoradí

Podpora miestnych ovocinárov

Obec Bošáca, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Juráčkom,
Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO: 00311430, DIČ: 2021091358
str. 44- Operatívny cieľ 1: Socio - ekonomický, bude znieť nasledovne:
Operatívny cieľ 1: Socio-ekonomický
Priorita č. 1.1. : Životné podmienky pre obyvateľov
Opatrenie B .: Občianska vybavenosť
Hlavné ukazovatele

Merateľné ukazovatele

Sociálna starostlivosť
Komunitný život
Stav verejných budov

Komunitný dom
Senior house
Jasle a materská škola
Verejné budovy
Základná škola

Aktivita Ba

Sociálna Infraštruktúra

Činnosti

Vytvorenie komunitného domu pre
seniorov

Senior house

Jasle a materská škola

Renovácia verejných budov

Základná škola

Vytvorenie nájomného bytového domu pre komunitné centrum dôchodcov
so samostatnými
bytovými jednotkami, spoločnou kuchyňou
a spoločenskými miestnosťami. V objekte bude aj možnosť využitia maséra
a vírivky. Pomocníci budú poskytovať služby obyvateľom komunitného
domu. Priestory bývalej Tehelne bude po rekonštrukcii vhodný na takéto
využitie.
Vytvorenie domu dôchodcov s kapacitami aj pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu. V domove bude zabezpečená 24hodinová
starostlivosť.
Rekonštrukcia telocvične pri základnej škole zabezpečí ďalšie kapacity pre
predškolské deti. Budú vytvorené miesta pre deti vo veku do 3 rokov
a zmiešaná trieda predškolákov od 3- 6 rokov. Súčasťou rekonštrukcie bude
aj prepojenie telocvične so školou. Rozšírenie kapacity súčasnej materskej
školy a to rekonštrukciou a rozšírením.
Obnovenie fasád kultúrneho domu a obecného úradu. Renovácia domu
smútku obsahuje prístavbu. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Vybudovanie
novej požiarnej zbrojnice so zázemím pre hasičskú jednotku. Využitie
budovy sokolovne na kultúrne, voľnočasové aktivity.
Rekonštrukcia a modernizácia budovy základnej školy. Zlepšenie
technického vybavenia učební. Modernizácia vyučovacieho procesu.
Rekonštrukcia telocvične.

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce
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Obec Bošáca, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Juráčkom,
Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO: 00311430, DIČ: 2021091358
str. 59 a 60 Tabuľka 27 – Časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a aktivít: socio ekonomické, bude znieť nasledovne:
Tabuľka 1 – Časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a aktivít: socio-ekonomické

N/A – Aktivity sú označené ako neaktívne, s ich realizáciou sa počíta do 15 rokov od roku 2015, teda roku začiatku programovacieho obdobia PRO Bošáca. V takýchto aktivitách nie sú navrhnuté možnosti financovania, z dôvodu nových
výziev rôznych fondov v ďalšom programovacom období.
Opatrenia

Činnosti

Aktivity

Vybudovanie centra voľného času (priestory pod KD)

N/A (2015 – 2029)

Letné kino na námestí

2015- 2020

Šport a voľný Vybudovanie infraštruktúry pre adrenalínové aktivity
čas
Vybudovanie oddychových zón na verejných priestranstvách
(lavičky koše, zeleň)

Sociálna
infraštruktúra

Propagácia
územia

Podnikanie

Predpokladaný
dátum realizácie

2018

Spôsob financovania

Oprávnený žiadateľ

Obec Bošáca,
podnikateľské subjekty,
Obec Bošáca,
Vlastné zdroje
podnikateľské subjekty,
spolky a organizácie
Vlastné zdroje/
Obec Bošáca,
Sponzoring a dotácie podnikateľské subjekty
-

2015- 2020

Sponzoring a dotácie Obec Bošáca

Vybudovanie promenády popri potoku

2019

Multifunkčné centrum a tribúna

2018

Vytvorenie komunitného domu pre seniorov

2017

Verejné zdroje
Obec Bošáca
Vlastné zdroje/
Obec Bošáca
Sponzoring a dotácie
Obec Bošáca,
Verejné zdroje/
podnikateľské subjekty,
Úvery

Senior house

N/A (2015 – 2029)

Jasle a materská škola

2017 - 2018

Renovácia verejných budov

N/A (2015 – 2029)

Základná škola

2017- 2020

Aktualizácia web stránky s orientáciou na cestovný ruch

2015- 2020

Vytvorenie uvítacích tabúľ pri vstupoch do obce

2017

Organizovanie nových podujatí

2015- 2020

Skanzen tradičnej výroby

2020

Vydávanie monografií
Príprava objektov a plôch na výstavbu (vysporiadanie
pozemkov)

2015- 2020

Výroba tradičných Bošáckych produktov

N/A (2015 – 2029)

Vybudovanie ubytovacích zariadení pre návštevníkov

N/A (2015 – 2029)

Sprístupnenie infocentra - poskytnutie pre podnikateľské
aktivity

2015- 2020

Bytová výstavba

2016

2015- 2020

V Bošáci dňa 28.3.2017
Návrh aktualizácie zverejnený dňa: 28.3.2017
Aktualizácia schválená dňa:
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-

Obec Bošáca,
podnikateľské subjekty,
Mikroregión Bošáčka

Vlastné zdroje
Obec Bošáca,
Verejné zdroje / Úver ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca
Verejné zdroje
Vlastné zdroje
Verejné zdroje/Úver
Vlastné zdroje

Obec Bošáca
Obec Bošáca
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca
Obec Bošáca

Vlastné zdroje

Obec Bošáca
Obec Bošáca, ,spolky
Vlastné zdroje
a organizácie, Mikroregión
Sponzoring a dotácie
Bošáčka
Vlastné zdroje,
Obec Bošáca,
Verejné zdroje
podnikateľské subjekty
Vlastné zdroje
Obec Bošáca
Vlastné zdroje/
Obec Bošáca,
Verejné zdroje
podnikateľské subjekty
Obec Bošáca,
podnikateľské subjekty,
Mikroregión Bošáčka
Obec Bošáca,
podnikateľské subjekty,
Mikroregión Bošáčka
Obec Bošáca,
Vlastné zdroje
podnikateľské subjekty
Verejné zdroje,
Obec Bošáca,
Úvery
podnikateľské subjekty

Mg. Daniel Juráček
starosta obce Bošáca

