Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jablonica za
rok 2015.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) obce Jablonica je
strednodobý strategický dokument, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti
stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Hlavným
strategickým cieľom je zabezpečiť vyvážený trvalý hospodársky a sociálny rozvoj obce,
skvalitniť životné prostredie a zlepšiť životné podmienky obyvateľov.
Aktivity jednotlivých špecifických cieľov sa prelínajú, sú vzájomne prepojené a ich realizácia
v niektorých prípadoch prispieva k naplneniu viacerých špecifických cieľov.
Nakoľko PHSR obce Jablonica na roky 2015-2020 bol schválený obecným
zastupiteľstvom až 18.2.2016 uznesením č. 5/2016, toto vyhodnotenie bude vyhodnotením
plnenia PHSR obce Jablonica na roky 2007-2013, ktorého platnosť bola predĺžená uznesením
obecného zastupiteľstva č. 9/2015 zo dňa 16.1.2015 až do vypracovania nového PHSR.
V roku 2015 boli v obci zrealizované viaceré aktivity. Medzi najväčšie investičné
akcie patrila rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia vo výške 164991,39 € , čím
príde k výraznej, viac ako 40% -nej úspore elektrickej energie. Rekonštrukcia bola
financovaná formou úveru zo SLSP, a.s. vo výške 159991,39 €. Po potvrdení úspory
elektrickej energie viac ako 40 % uvedená banka poskytla grant vo výške 31998,20 €, ktorý
bol použitý na realizáciu revitalizácie priestranstva pred Domom kultúry v plnej výške
31998,20 € s tým, že z rozpočtu obce boli ešte dofinancované náklady vo výške 7568,84 €
a vytvorenie bezbariérového vstupu do domu kultúry vo výške 9891,88 €.
Ďalšou akciou, financovanou z vlastných zdrojov bola rekonštrukcia budov šatní
bufetu a sociálnych zariadení TJ Tatran Jablonica, vo výške 49882,66 € - stavebné úpravy vo
výške 33323,39 €, rekonštrukcia EE v budove vo výške 4565,05 €, fasáda a zateplenie
budovy TJ vo výške 11994,22 €.
Takisto bola začatá revitalizácia historického parku z dotácie Ministerstva kultúry vo
výške 2700 €. Jedná sa o prvú etapu revitalizácie a v uvedených aktivitách sa bude
pokračovať aj v budúcich rokoch s tým, že v ďalších rokoch do projektu zapojíme
i k historickému parku priľahlú hospodársku budovu kaštieľa. Pozitívnou stránkou tohto
projektu je aj skutočnosť, že obec zapojila do obnovy parku i nezamestnaných, keď
v spolupráci s ÚPSVaR zamestnala 6 nezamestnaných s čím sa počíta i v budúcich rokoch.
Okrem uvedených aktivít sa v roku 2015 v obci zrekonštruovali chodníky v okolí
obecného úradu, kde sa založil i nový trávnik a vysadili mladé stromčeky.
V roku 2014 bola dokončená druhá etapa kanalizácie obce a pripravuje sa tretia etapa,
po ukončení ktorej by mala byť odkanalizovaná celá obec.
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