Vyšná Boca
Naša vízia: Horný Liptov 2022 je príjemné a bezpečné miesto pre život, kde ľudia spolunažívajú v dobrom.
Navzájom si pomáhajú, zapájajú sa do diania v regióne, starajú sa o krajinu. Občania sú hrdí na svoj región,
poznajú jeho históriu, tradície a hodnoty. Obce sú upravené a čisté. Je tu dostatok práce, ako aj príležitostí pre
šport, oddych a rozvoj tvorivých síl. Návštevníci sa sem radi vracajú.
Strategickým cieľom Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova je zvýšiť do roku 2022 spokojnosť
obyvateľov Horného Liptova s kvalitou ich života.

Špecifický cieľ 1

Zlepšiť základnú vybavenosť a služby v obci

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Kľúčové potreby Vyšnej
Boce v oblasti základnej
vybavenosti a služieb

Podporiť rozvoj bývania
Dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru v obci
Zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť sociálnu a občiansku vybavenosť

Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Je potrebné nájsť cestu na zvýšenie štandardu služieb v CR obnovou bytového fondu,
posilniť trvalé bývanie a vybavenosť, pritiahnuť ľudí do obce, vybudovať infraštruktúru,
vytvoriť čisté prostredie, oživiť tradície, posilniť vzťah k územiu, lokálpatriotizmus. Chýba
centrum obce, parkovisko: jeho zveľadeniu bránia vlastnícke vzťahy. Potrebou je tiež
posilnenie autobusovej dopravy v území.
V 70. rokoch 20. storočia boli mnohé hospodárske budovy prebudované na rekreačné
objekty. Dnes ich dediči zveľaďujú a vracajú sa. Spoluprácou s podnikateľmi
a vytváraním dobrých vzťahov sa dá veľa vecí vyriešiť. Zástupcovia obce si veria, že
postupnými krokmi je možné systematicky napredovať.

Aktivity pre opatrenia 1.1 – 1.3
1.2
Výstavba a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry
•
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v celej obci (2016-2022, 600.000€)
•
Výstavba jednostranných chodníkov pozdĺž miestnych komunikáciách a štátnej cesty
II/72 (v blízkosti autobusových zastávok)
•
Rekonštrukcia mostov a lávok (2015-2020, 10.000€ v roku 2016)
•
Rekonštrukcia zastávok SAD (3x) v obci (2015-2016, 5.000€)
•
Výstavba parkovísk pre dom kultúry, obecný úrad, požiarnu zbrojnicu a cintorín (20162020, 10.000€)
Budovanie a rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie a rozvodných sietí
•
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia (2017-2020)
•
Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov VN, výmena trafostaníc (2016)
•
Výstavba bezdrôtového rozhlasu (2017-2020, vo väzbe na prekládku rozvodov VN
•
Rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete v k. u. obce (2017-2022, 900.000€)
•
Vybudovanie odvádzania dažďových vôd z miestnych komunikácií (2015-2022,
70.000€)
•
Výstavba vodojemov pre obecný vodovod (záchyt prameňa Starobocianska) 2017
•
Obnova, rekonštrukcia a údržba minerálneho prameňa v obci vo väzbe na projekt
obnovy štôlne 2017
1.3
Budovanie IKT sietí, zlepšenie technického stavu a vybavenia DHZ
•
Oprava požiarnej zbrojnice a výstavba obecnej garáže (2016-2022, 100.000€)
Výstavba a modernizácia zariadení sociálnej a občianskej vybavenosti
•
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (2016-2022, 250.000€)
•
Rekonštrukcia a prestavba bytových priestorov v budove obecného úradu (2016-2022,
300.000€)
•
Údržba obecných cintorínov (2017)
•
Úprava verejných plôch v obci, rekonštrukcia námestia obce a výstavba nového centra
obce (oddychovo-relaxačné), nové oddychové zóny vo väzbe na ihrisko (2017)

Investor/partner
• Obec/Bacúch,
Čertovica
• SAD
• LVS
• ECAV

•

Stredoslovenská
energetika a.s.

• Evanjelický
kostol v obci
• ECAV

Predpokladané finančné
zdroje

vlastné zdroje obce, dotácia na základe Uznesenia Vlády SR, európske
fondy, štátny rozpočet

Indikatívna finančná
intervencia

2.245 tis. eur
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Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
• Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na výstavbu a rekonštrukciu
(na úrovni
dopravnej infraštruktúry
aktivít)
• Celková výška verejných výdavkov

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)

Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

vynaložených na budovanie a rekonštrukciu
vodovodu, kanalizácie a rozvodných sieti
• Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na sociálnu a občiansku
vybavenosť/ sociálnu a zdravotnú
starostlivosť
• Celková výška verejných výdavkov
vynaložených na projekty IKT a vybavenie
DHZ
• Celková dĺžka/plocha novovybudovanej
a zrekonštruovanej motorovej dopravnej
infraštruktúry
• Celková dĺžka novovybudovanej
a zrekonštruovanej nemotorovej dopravnej
infraštruktúry (chodníky a cyklodopravné
trasy)
• Celková dĺžka novovybudovaného
a zrekonštruovaného vodovodu, kanalizácie
a rozvodných sietí/počet zrekonštruovaných
zariadení
• Počet zrealizovaných projektov sociálnej
a občianskej vybavenosti/ sociálnej
a zdravotnej starostlivosti
• Počet zrealizovaných projektov IKT
a vybavenia DHZ
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka
• tis. eur

Zdroj overenia

Počiatočné
hodnoty

• obec

0

• m/m2
• lokalita
• projekt

• obec
• partneri

0

• %

• vlastné zisťovanie
• expertné skupiny obcí

• prieskum 2016
• expertíza 2016
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