Program hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Zboj
na roky 2016 – 2025

DODATOK č. 1

Jún 2020

Pôvodné znenie:
V obci Zboj sa plánujú výhľadovo realizovať nasledovné aktivity v intraviláne obce :


výstavba a finančné zabezpečenie Domu smútku mimo areálu cintorína,

zriadenie DSS,

chodníky na cintorín,

rekonštrukcia a modernizácia ostatnej verejnej infraštruktúry – mosty, lávky /
prechod cez vodný tok/,

vybudovanie malého multifunkčného ihriska v zastavanom území obce,

rekonštrukcia budovy na múzeum školy, modernizácia a dovybavenie obecných
zariadení,

rekonštrukcia verejného osvetlenia,

podpora rozvoja životnej úrovne obyvateľov,

realizácia kultúrno-spoločenských podujatí, realizácia športových podujatí,

podpora folklóru, tradícií a zvykov,

rozvoj sociálnej starostlivosti o starých, nevládnych a sociálne vylúčených
občanov/ opatrovateľská služba, terénna služba ,zriadenie denného stacionáru.../

realizácia programov pre rozvoj podnikania,

odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, podpora ochrany životného
prostredia v obci,

vybudovanie kompostoviska,

vybudovanie jazierok, genofondovej plochy

vybudovanie oddychových zón v zastavanom území obce,

budovanie a ochrana zelene v zastavanom území obce,

zachovanie kultúrneho dedičstva,

ubytovanie,
stravovanie,
občerstvenie,
sprievodcovské
služby),
poľnohospodárstva (chov koní a dobytka) do 10 ks VDJ,

tvorba propagačných materiálov, informačných panelov pre návštevníkov obce
a turistov,

rozvoj informačného systému v obci a regióne pre oblasť turizmu,

zriadenie Centra horskej záchrannej služby (v spolupráci s dobrovoľným
hasičským zborom),

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci,

zabezpečenie odkanalizovania domácnosti, komerčných a verejných budov
v obci,

úprava ciest III. triedy a miestnych komunikácií s ich zariadeniami,

úprava vodných tokov v zastavanom území obce, úprava brehov vodných
tokov,

stavby na ochranu pred povrchovými vodami (rigoly .....)

nákup techniky pre odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu.
Aktualizované znenie:
V obci Zboj sa plánujú výhľadovo realizovať nasledovné aktivity
Doplnené body:

-

-

rozvoj cestovného ruchu /postavenie vyhliadkovej veže, realizácia stanových
táborov, kempingu, glampingu, náučné a turistické chodníky, zipline,
cykloturistika..../
rozvoj prírodného turizmu: budovanie konských trás/poznávacia konská turistika/
zimné bežkárske trate.
budovanie obecných múzeí,
vytvorenie sociálneho podniku /podpora zamestnanosti/

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.6.2020

PRÍLOHA
Výpis z Uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení Dodatku č. 1 Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 - 2025 obce Zboj ,zo dňa 26.06.2020

Ladislav Ladomirjak
starosta obce

