Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie

Strategický cieľ 1.

Starostlivosť a ochrana vôd

Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.

Zníženie koncentrácie znečistenia spodných vôd občanmi (z domácností)
Zabezpečiť odkanalizovanie obce.
Pripraviť VZN o podmienkach chovu domácich zvierat
Zabezpečiť osvetovú kampaň
"Znečistenie spodných vôd" (vrátane biopoľnohospodárstva, kompstovania, ČOV a pod.)
Zabezpečiť propagáciu biologického poľnohospodárstva.
Udržiavať dobrý stav prameňov a studničiek.
Znížiť koncentráciu znečistenia spodných vôd inými znečisťovateľmi (nie občanmi).
Vymiestnenie podnikateľských prevádzok znečisťujúcich ŽP,a lebo obmedzujúcich
vlastníkov susedných nehnuteľností, mimo obytnú časť obce.
Zosúladiť prevádzku existujúcich a výstavbu nových hnojísk s platnými predpismi
Zabezpečiť propagáciu biologického poľnohospodárstva.
Zamedziť negatívnym vplyvom vytekania vody z termálneho vrtu.
Zabezpečiťodborné posúdenie možného využitia termálneho vrtu
Uskutočniť opatrenia podľa odborného posudku.

Aktivita 1.1.3.
Aktivita 1.1.4.
Aktivita 1.1.5.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Cieľ 1.3.
Aktivita 1.3.1.
Aktivita 1.3.2.
Cieľ 1.6
Aktivita 1.6.1

Realizovať iniciatívu "Riečna koalícia"
Zabezpečiť plnenie aktivít a úloh stanovených v Riečnej koalícii a podpísaných
Riečnych zmluvách.

Strategický cieľ 2.

Čisté ovzdušie

Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.

Znížiť koncentráciu znečistenia pochádzajúceho od znečisťovateľov zo zdrojov mimo obce.
Koordinovane plniť úlohy v zmysle plániu rozvoja mikroregiónu Hornád (strategický cieľ 2.).

Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie
Cieľ 2.2.:
Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.

Znížiť objem tranzitnej dopravy cez obec.
Zabezpečiť odklon tranzitnej nákladnej
dopravy znížením prejazdovej rýchlosti cez obec na 40km/hod.
Vytvoriť priestory pre povinné parkovanie
nákladných áut a autobusov na území obce mimo obytnej zóny (2004)

Strategický cieľ 3.

Vzdelávanie výchova a osveta v ochrane životného prostredia environmentálna výchova

Cieľ 3.1.
Aktivita 3.1.1.

Zabezpečiť spoluprácu školy a obce.
Realizovať pravidelne "Valalické detské mládežnícke fórum"
Pripraviť plán spolupráce OcÚ so školou v oblasti environmentálnej výchovy na škole
(aj mimoškolské aktivity)
Organizovať letné tábory pre deti (environmentálna a regionálna výchova).
Pripraviť a realizovať environmentálny program so školou
"Ako minimalizujeme a triedime v domácnosti".

Aktivita 3.1.2.
Aktivita 3.1.3.
Aktivita 3.1.4.
Cieľ 3.2
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Aktivita 3.2.5
Aktivita 3.2.6.
Aktivita 3.2.7
Cieľ 3.3.
Aktivita 3.3.1.
Aktivita 3.3.2.

Pripraviť a realizovať koncepciu osvety a informovania verejnosti
Zabezpečiť personálne pokrytie oblasti ochrany životného prostredia na OcÚ
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu informačných tabúľ.
Pripraviť pravidelnú rubriku v obecných novinách o ŽP.
Pripraviť minimálne raz za dva týždne piatkové rozhlasové obecné vysielanie zamerané na životné prostredie.
Pripravovať pravidelné akcie s mimovládnymi organizáciami.
Zabezpečiť tlač a distribúciu osvetových materiálov.
Realizovať pravidelne cyklus prednášok s enviromentálnou tematikou.
Realizovať pilotné projekty - funkčné príklady alternatív v ochrane životného prostredia
Realizovať obecné kompostoviská (spolu s osvetovou kompostovacou kampaňou)
Realizovať kompostovacie toalety a koreňové ČOV.

Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie
Strategický cieľ 4.

Ekologické odpadové hospodárstvo

Cieľ 4.1

Aktivita 4.1.6.

Vypracovať systém ekologického odpadového hospodárstva v obci.
Zabezpečiť koordinované riadenie (manažment) všetkých aktivít súvisiacich s ekologickým odpadovým
hospodárstvom.
Zdokonaliť a rozšíriť systém triedeného zberu (vrátane osvety).
Zdokonaliť zberový systém (pevné termíny, harmonogram, informovanosť o termínoch).
Vypracovať stratégiu minimalizácie odpadu u občanov, na OcÚ a v organizáciách
(firmách a pod.)obci.
Podporovať zakladanie kompostovísk zakúpením drviča a osvetou.
Vypracovať výchovno represívny systém za účelom ekoologického nakladania s odpadom v obci (vrátane
osvety a výchovy.

Strategický cieľ 5.

Zelená obec

Cieľ 5.1.:
Aktivita 5.1.1.
Aktivita 5.1.2.
Aktivita 5.1.3.
Aktivita 5.1.4.
Aktivita 5.1.5.
Cieľ 5.2.

Zvýšiť množstvo zelene v zastavanom území obce
Vypracovať generel zelene
Zabezpečiť výsadbu tradičných druhov zelene, vrátane kvetov.
Realizovať špeciálne programy starostlivosti o zeleň (adopcia stromov,
výsadba pri narodení detí v obci a pod.)
Pripraviť akcie na podporu výsadby kvetov, živých plotov a zazelenených domov v obci
Vykonávať 2x ročne revíziu verejnej zelene v obci
Zabezpečiť zvýšenie ekologickej stability v extraviláne obce.

Aktivita 5.2.1.
Aktivita 5.2.2.
Aktivita 5.2.3.

Skvalitniť proces zapracovania prvkov ekologickej stability do územného plánu obce
Pripraviťplán a zrealizovať revitalizačné opatrenia pre vodné toky a mokrade
Zabezpečiť akcie "Čistenie tokov".

Aktivita 4.1.1.
Aktivita 4.1.2.
Aktivita 4.1.3
Aktivita 4.1.4.
Aktivita 4.1.5.

Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie

Aktivita 5.2.5.

Pripraviť a realizovať projekt "Výsadba a udržiavanie medzí a solitérov po vrstevniciach
(vrátane kampane)
Zabezpečiť spoluprácu pri plnení cieľa so záujmovými združeniami
(poľovníci, záhradkári a pod.)

Strategický cieľ 6.

Čisté a upravené verejné priestranstvá v obci.

Cieľ 6.1.
Aktivita 6.1.1.
Aktivta 6.1.2.

Zabezpečiť využitie a starostlivosti o verejné priestranstvá.
Vypracovať koncepciu využitia a starostlivosti o verejné priestranstvá.
Realizovať opatrenia vyplývajúce z koncepcie.

Aktivita 5.2.4.

Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie
realizácia
do roku

náklady
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2008
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každoročne

2003

Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie
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2010
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2003 /
priebežne

2003 / 2012
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Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie

2004

2003 /
priebežne

2003 /
priebežne

Rozvojová oblasť I.
Životné prostredie

2003 /
priebežne

2004
2006

Rozvojová oblasť II
Dobudovaná infraštruktúra
realizácia
do roku

Cieľ 1.6
Aktivita 1.6.1
Strategický cieľ 2.

Dobudovať infraštruktúru s dôrazom na vodovody a
kanalizáciu.
Dobudovať obecný vodovod.
Zabezpečiť finančné zdroje ana dokončenie vodovodu a kanalizácie.
Realizovať dostavbu.
Vybudovať kanalizáciu.
Obstarať projektovú dokumentáciu.
Získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.
Realizácia dostavby.
Podporovať alternatívne spôsoby zhodnocovania odpadov
a čistenia odpadových vôd.
Pripraviť a zrealizovať propagačný program pre vybudovanie
kompostovacej toalety.
Pilotne vybudovať kompostovaciu toaletu.
Zlepšiť technický stav elektrických rozvodných sietí a
verejného osvetlenia.
Zabezpečiť rekonštrukciu ERS.
Zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Zabezpečiť kvalitné telekomunikačné vedenie v obci.
Zabezpečiť dokončenie kabelizácie telekomunikačných vedení.
Zabezpečiť modernizáciu komunikačného systému "Obec a
občan".
Modernizovať súčasný systém miestneho rozhlasu.
Dobudovať a skvalitniťdopravnú infraštruktúru.

Cieľ 2.1.

Skvalitniť technický stav štátnych a miestnych
komunikácií v obci.

Strategický cieľ 1.
Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Cieľ 1.3.
Aktivita 1.3.1.
Aktivita 1.3.2.
Cieľ 1.4
Aktivita 1.4.1
Aktivita 1.4.2
Cieľ 1.5
Aktivita 1.5.1

náklady

2005

2010

2004

2008

2007

2010

2011

Rozvojová oblasť II
Dobudovaná infraštruktúra

Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.
Strategický cieľ 3.

Zabezpečiť rekonštrukciu a pravidelnú údržbu štátnych ciest
v obci.
Vypracovať plán rekonštrukcie a údržby miestnych komunikácií.
Realizovať plán rekonštrukcie a údržby miestnych komunikácií.
Dobudovať chodníky na Hlavnej ulici.
Vypúracovať plán komplexnej obnovymiestnych
komunikácií (odvodnenie, zeleň, chodníky).
Presadzovať u kompetentných komplexnú pravidelnú starostlivosť
o úsek štátnej cesty Barca - Valaliky.
Pripraviť a realizovať informačnú kampaň "Občan a
miestna komunikácia" (včítane zaujatia verejného priestranstva)
Znížiť dopravné zaťaženie zastavaného územia obce.
Zabezpečiť odklon tranzitnej nákladnej dopravy mimo obec (Valaliky Geča - Čaňa)
Zabezpečiť odklon dopravy mimo obec (Kokšov Bakša - Valaliky).
Zvýšiť kvalitu verejnej dopravy.

Cieľ 3.1.
Aktivita 3.1.1.
Cieľ 3.2:
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Strategický cieľ 4.

Systémovo riešiť verejnú dopravu v obci.
Napojiť obec na KID (mesto).
Zvýšiť kultúru cestovania.
Dobudovať a udržiavať autobusové zastávky.
Vyvíjať tlak na prepravcov za účelom zvýšenia kultúry cestovania.
Vyriešiť optimálne umiestnenie železničných zastávok.
Rozvoj IBV.

2004

Cieľ 4.1
Aktivita 4.1.1.

Vytvoriť podmienky pre rozvoj IBV.
V územnom pláne vyčleniť plochy pre IBV.
Realizovať úlohy obce vyplývajúce z územného plánu (nopvá
infraštruktúra).
Zlepšiť kvalitu bývania v obci.

2015
2004

Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Cieľ 2.2.:

Aktivita 4.1.2.
Cieľ 4.2

2020

2008

2015

Rozvojová oblasť II
Dobudovaná infraštruktúra
Aktivita 4.1.1.
Aktivita 4.1.2.
Aktivita 4.1.3.
Cieľ 4.3
Aktivita 4.3.1.
Aktivita 4.3.2.

Vymiestniť rušivé podnikateľské aktivity z obytných zón.
Vypracovať plán komplexnej obnovy miestnych komunikácií.
Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a čistoty.
Zabezpečiť dostatočnú kapacitu cintorínov.
Zabezpečiť obnovu hrobových miest na existujúcich cintorínoch.
V územnom pláne vyčleniť plochu pre nový / centrálny cintorín.

2004/ priebežne

Rozvojová oblasť II
Dobudovaná infraštruktúra

Rozvojová oblasť II
Dobudovaná infraštruktúra

Rozvojová oblasť II
Dobudovaná infraštruktúra

Rozvojová oblasť III
Zdravotná a sociálna starostlivosť
realizácia
do roku
Strategický cieľ 1.

Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Strategický cieľ 2.
Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.

náklady

Systémové riešenie sociálnej starostlivosti o občanov.
Poskytovanie sociálnych služieb v domácnosti
pre starších občanov.
Zabezpečiť opatrovateľské služby.
Rozvíjať existujúce formy sociálej starostlivosti o starších
(upratovanie, rozvoz stravy a liekov, nákupy)
Vytvoriť priestor pre zdravý sociálny život starších
občanov.
Podporiť zriadenie klubu dôchodcov.
Organizovať Univezitu tretieho veku.
Podporiť zriadenie penziónu pre dôchoodcov.
Zabezpečiť kompletnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.
Zabezpečiť rozšírenie rozsahu zdravotníckych služieb.
Spolupracovať s mikroregiónom Hornád na plnení tohto cieľa.
Podporiť obnovu tradície rodinných lekárov.
Podporiť poskytovanie rehabilitačných služieb.

2004 / priebežne

2007

2009

Rozvojová oblasť IV.
Spolupráca s rómskou komunitou
realizácia
do roku
Strategický cieľ 1.

Zvýšiť kultúrnu a vedomostnú úroveň rómskej komunity.

Cieľ 1.1.

Pripraviť vzdelávacie a osvetové programy.

Aktivita 1.1.1.

Organizovať pravidelne sériu programov pre rodičov budúcich prváčikov.
Organizovať pravidelne sériu programov
"Rodičovská a sexuálna výchova".
Zabezpečiť realizáciu rekvalifikačných kurzov v perspektívnych oblastiach
(tradičné remeslá...)
Zabezpečiť sériu programov pre ženy /varenie,
vedenie domácnosti, šitie, záhrada a pod).
Zvýšiť zapojenosť rómskej komunity do kultúrneho a
duchovného života obce.
Pripraviť prieskum pre zmapovanie rómskych aktivistov.
Vytvoriť podminky pre realizáciu rómskych kultúrnych podujatí.
Zabezpečiť spoluprácu pi realizácii kultúrnych podujatí
(ZUŠ a rómske deti)
Duchovný život rómskej komunity...???
Zvýšiť zapojenosť rómskej komunity do reálneho života v obci.

Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Aktivita 1.1.4.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Aktivita 1.2.4.
Strategický cieľ 2.

náklady

2013

2006

Podporiť občianske aktivity rómskej komunity.
Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.2.
Cieľ 2.2.:

2008
Podpora zakladania rómskych občianskych združení.
Podporovať rómskych lídrov.
Vytvárať podmienky pre zapojenie Rómov vo volených
orgánoch obce.

2004/priebežne

Rozvojová oblasť IV.
Spolupráca s rómskou komunitou
Aktivita 2.2.1.
Cieľ 2.3.:
Aktivita 2.3.1.
Aktivita 2.3.2.
Aktivita 2.3.3.

Podporovať členstvo Rómov v komisiách OZ.
Zabezpečiť informovanosť miestnej samosprávy v oblasti
úspešných príkladov spolupráce s rómskou komunitou.
Pripraviť exkurziu na miesta úspešných príkladov.
Pribežné dopĺňanie knižnice o literatúru s rómskou tematikou
Zabezpečiť prezentácie Rómov úspešných projektov v rámci Slovenska

2004

Rozvojová oblasť V.
Šport, kultúra a oddych
realizácia
do roku

náklady

Strategický cieľ 1.

Zvýšiť záujem a zaangažovanosť obyvateľov o voľnočasové aktivity.

Cieľ 1.1.

Podporovať obnovu zaniknutých a rozvoj existujúcich kultúrnych telies.
2004 / priebežne
Vytvoriť materiálne, technické a priestorové podmienky pre fungovanie kultúrnych
telies.
Spolupracovať úpri organizovaní kultúrno spoločenských podujatí.
Propagovať kultúrno sopločenské podujatia (Valaličan, miestny rozhlas)
Zvýšiť možnosti pre využitie voľného času.
2012
Zriadiť a sfunkčniť klub dôchodcov.
Podporiť zriadenie Klubu mladých.
Zriadiť a sfunkčniť Centrum voľnočasových aktivít pri ZŠ.
Zvýšiť návštevnosť a rozsah / žáner kultúrnych podujatí.
2004 / priebežne
Pripraviť žánrovo vyvážený kalendár kultúrnych podujatí.
Pripraviť a realizovať propagačný plán pre kultúrne podujatia.
Pripravovať kultúrno športové podujatia s inovovaným atraktívnym
programom.

Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Cieľ 1.3.
Aktivita 1.3.1.
Aktivita 1.3.2.
Aktivita 1.3.3.
Strategický cieľ 2.

Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.2.
Aktivita 2.1.3.
Aktivita 2.14.
Aktivita 2.1.5.

Záchrana a využívanie existujúcich kultúrnych a historických pamiatok.
Vypracovať a realizovať program záchrany a využívania kultúrnych
a historických pamiatok.
Vykonať pasportizáciu objektov s kultúrnou a historickou hodnotou.
Vyhlásiť vhodné (vytypované) objekty za miestne pamätihodnosti.
Vypracovať kritériá finančnej opdpory pre rekonštrukciu
miestnych pamätihodností.
Zriadiť a sfunkčniť "Dom miestnych ľudových tradícií".
Zriadiť a sfunkčniť "Galériu miestnych umelcov".

2011

Rozvojová oblasť V.
Šport, kultúra a oddych
Cieľ 2.2.
Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.
Aktivita 2.2.3.
Aktivita 2.2.4.
Strategický cieľ 3
Cieľ 3.1.
Aktivita 3.1.1.
Aktivita 3.1.2.
Aktivita 3.1.3.
Aktivita 3.1.4.
Aktivita 3.1.5.
Aktivita 3.16.
Cieľ 3.2:
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Cieľ 3.3.
Aktivita 3.3.1.
Aktivita 3.3.2.
Aktivita 3.3.3.

Vybudovať systém podpory pre zachovanie architektonického a kultúrneho
rázu obce.
2004 / priebežne
Premietnuť do záväznej časti UPN obce miestnu a pôvodnú tradičnú
typológiu.
Pripraviť kontinuálnu osvetovú kampaň (pre poteniálnych stavebníkov, verejnosť)
"Staviame na našich tradíciách".
Pokračovať v pravidelných odborných konzultáciách a poradenstve s architektom.
Pravidelne ohodnocovať a oceňovať novostavby a rekonštrukcie z
architektonického pohľadu.
Vytvárať podmienky pre lepšie využitie a rozširovanie siete oddychových a
športových zariadení.
Dobudovať a udržiavať sieť športovísk.
Vybudovať ďalšie športoviská v areáli futbalového štadiónu
(tenisový kurt, minifutobal, nohejbal, minigolf, volejbal)
Vypracovať komplexnú štúdiu využitia školského areálu.
Vybudovať v každej časti obce aspoň 1 detské ihrisko.
Dobudovať telocvičňu na ZŠ.
Pripraviť a realizovať plán udržiavania existujúcich športovísk (aj nových) a
športových zariadení.
Udržiavať a rozvíjať miestne tradičné športové podujatia (Valalický polmaratón,
futbal. a hokej. Turnaj).
Dobudovať a udržiavať sieť oddychových zón.
Vybudovať centrálnu oddychovú zonu na okraji obce.
Dobudovať a udržiavať oddychové zóny pri prameňoch.
Vybudovať a udržiavať vstupný areál do obce.
Vybudovať a udržiavať sieť cyklotrás.
Vybudovať cyklistický chodník na Hlavnej ulici.
Vybudovať Cyklotrasu pozdlž Myslavskho potokaaa v časti Košťany.
Napojiť cyklochodníky na okolitú sieť cyklotrás.

2008

2015
2015

2013

Rozvojová oblasť V.
Šport, kultúra a oddych
Strategický cieľ 4.

Podporiť aktivity vedúce k zdravému lokálpatriotizmu.

Cieľ4.1.
Aktivita 3.1.1.
Aktivita 3.1.2.
Aktivita 3.1.3.
Aktivita 3.1.4.
Cieľ 3.2:
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3

Organizovať podujatia vedúce k zvýšeniu vedomia príslušnosti k obci.
Organizovať Dni obce Valaliky.
Orgaizovať raz ročne Valalický jarmok.
Organizovať podujatia pri príležitosti významných výročí obce.
Organitovať výstavy miestnych umelcov.
Pripraviť program spolupráce so školou na podporu lokálpatriotizmu.
Pripraviť a realizovať "Detský parlament" raz ročne
Pripraviť a realizovať súťaž "Poznaj svoju obec".
Podporovať implementáciu projektu "Regionálna výchova" na škole.

2004 / priebežne

2005

Rozvojová oblasť V.
Šport, kultúra a oddych

Rozvojová oblasť V.
Šport, kultúra a oddych

Rozvojová oblasť V.
Šport, kultúra a oddych

Rozvojová oblasť VI.
Ekonomika a služby

Strategický
cieľ 1.
Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.
Strategický
cieľ 2.

Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.
Cieľ 2.2.:
Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.
Aktivita 2.2.3.
Cieľ 2.3.:
Aktivita 2.3.1.

realizácia
do roku
Podpora a skvalitnenie cestovného ruchu.
Vypracovať komplexný propagačný systém.
Zabezpečiť tlač propagačných a reklamných materiálov obce (pohľadnice,
skladačky a pod.)
Zriadiť a pravidelne aktualizovať www. valaliky.sk
Vydávať každočne kalendár pravidelných kultúrnych a športových podujatí.
Vytvoriť a realizovať programy pre turistov.
Zriadiť a sfunkčniť "Dom ľudových tradícií" (spolu s múzeom)
Urobiť prieskum potenciálu vhodných zaujímavých zručností
pre programy vidieckej turistiky.
Zabezpečiť prepojenie programov na ďalšie obce mikroregiónu
Podpora rozvoja služieb na území obce.
Vytvoriť zvýhodnené podmienky pre podnikateľov vo vybraných službách
(kaderníctvo, čistiareň manglovňa, kaviareň, "slovenská reštaurácia",
cukráreň)
Vzpracovať zoznam ekonomických nástrojov na podporu rozvoja služieb.
Zlepšiť poskytovanie služieb pre verejnosť.
Prispôsobiť otváracie hodiny pošty potrebám občanov.
Zabezpečiť inštaláciu bankomatu.
Optimálne rozmiestniť poštové schránky v obci.
Vytvoriť priestor pre rozšírenie a sústredenie služieb.
Vypracovať štúdiu využiteľnosti priestoru terajšieho areálu DP pre "Obecný dvor" Centrum obchodu a služieb.

2006

2001

2004
2005

2007

náklady

Rozvojová oblasť VI.
Ekonomika a služby
Vymiestnenie existujúcej nevyhovujúcej prevádzky z priestoru areálu DP
Aktivita 2.3.2. (napr.TDO).
Aktivita 2.3.3. Zrealizovať stavebné úpravy areálu
Aktivita
2.3.4. Realizácia štúdie
Strategický
cieľ 3.
Zvýšiť informovanosť v oblasti možností podnikania.
Cieľ 3.1.
Aktivita 3.1.1.
Aktivita 3.1.2.
Cieľ 3.2:
Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3

Vytvoriť a realizovať vzdelávacie programy pre podnikateľov.
Pripraviť a zrealizovať vzdelávací program "VIDIECKA TURISTIKA".
Zabezpečiť spoluprácu na programoch pre nezamestnaných s NÚP
Vytvoriť a realizovať vzdelávacie programy pre nezamestnaných.
Pripraviť a zrealizovať vzdelávacie programy na tému "Vidiecka turistika"
Pripraviť a zrealizovať vzdelávací program "Nové možnosti pre ženy"
Pripraviť a zrealizovať vzdelávací program "Biopoľnohospodárstvo".
Pravidelne informovať v oblasti možností financovania
Cieľ 3.3.
podnikateľských aktivít
Aktivita 3.3.1. Sprostredkovať kontakt na relevantné inštitúcie (RRA a pod.)
Aktivita 3.3.2. Poskytovať zoznam relevantných WWW.
Aktivita 3.3.3. Aktualizovať www.valaliky.sk / aktuality

2005
2004 /
priebežne

2004 /
priebežne

Rozvojová oblasť VI.
Ekonomika a služby

Rozvojová oblasť VI.
Ekonomika a služby

Rozvojová oblasť VII.
Školstvo a vzdelávanie
realizácia
do roku
Strategický cieľ 1.
Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Aktivita 1.1.4.
Aktivita 1.1.5.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Cieľ 1.3.
Aktivita 1.3.1.
Aktivita 1.3.2.
Aktivita 1.3.3.
Aktivita 1.3.4.
Cieľ 1.4..
Aktivita 1.4.1.
Aktivita 1.4.2.
Aktivita 1.4.3.
Aktivita 1.4.4.
Aktivita 1.4.5.

Zabezpečiť primerané technické a materiálne vybavenie
vzdelávacích zariadení (vrátane objektov).
Zabezpečiť rekonštrukciu objektov ZŠ.
Zažiadať o finančnú prostriedky zo zdrojov krajského úradu
Dobudovať telocvičňu na ZŠ.
Zriadiť a rozvíjať športové stredisko
Zabezpečiť plynofikáciu ZŠ.
Pripraviť a zrealizovať celkovú rekonštrukciu školských objektov.
Dobudovať areál ZŠ.
Vypracovať komplexnú štúdiu využitia školského areálu (vrátane
zakomponovania plavárne, športovísk, učebne v prírode).
Zrealizovť štúdiu.
Dovybaviť vzdelávacie zariadenia materiálne a technicky.
Zabezpečiť internetizáciu školy.
Dobudovať špeciálne učebne (vrátane jazykovej)
Zavádzanie IKT
Zriadiť a rozširovať knižnicu.
Optimálne využiť existujúce školské budovy a zariadenia
pre prevádzku MŠ a ZUŠ.
Zabezpečiť prieskum názorov u zainteresovanej verejnosti
Vypracovať plán umiestnenia ZUŠ a MŠ.
Zrealizovať plán umiestnenia.
Vybudovať školské centrum (ZŠ, MŠ, SZČ, ZUŠ, zariadenie
školského stravovania)
Vybudovať centrálnu výrobňu jedál.

náklady

2007

2020

2006

2003/2004

Rozvojová oblasť VII.
Školstvo a vzdelávanie
Strategický cieľ 2

Zlepšiť postavenie, rozsah a kvalitu vzdelávania v obci.

Cieľ 2.1.:
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.2.

Rozšíriť ponuku vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny
Zabezpečiť programy pre výuku cudzích jazykov.
Organizovať programy pre záhradkárov a pestovateľov.
Pripraviť a zrealizovať "Školu domáceho majstra"
(zatepľovanie, energeticky úsporné opatrenia a pod.)
Zorganizovať vzdelávací program pre ženy "Babinec".
Realizovať programy environmentálnej výchovy.
Realizovať Univerzitu tretieho veku.
Realizopvať programy v rámci materského centra.
Zabezpečiť systematickú informovanosť a propagáciu pre programy.
Vytvoriť priestor pre stretávanie a vzdelávanie sa ľudí.
Zriadiť a sfunkčniť Komunitné centrum
Zabezpečiť systematickú informovanosť a propagáciu programov centra.

Aktivita 2.1.3.
Aktivita 2.1.4.
Aktivita 2.1.5.
Aktivita 2.1.6.
Aktivita 2.1.7.
Aktivita 2.1.8.
Cieľ 2.2.:
Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.

2009

2007
2007

Rozvojová oblasť VIII.
Komunikácia
realizácia
do roku

náklady

Strategický cieľ 1.

Zlepšiť osvetu a informovanosť.

Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Aktivita 1.1.4.
Aktivita 1.1.5.
Aktivita 1.1.6.
Aktivita 1.1.7.

Zabezpečiť komunikačný tok medzi samosprávou a občanmi.
Vypracovať komunikačný plán.
Zabezpečiť pravidelné udržiavanie a aktualizáciu informačných tabúľ
Zorganizovať prieskumy verejnej mienky k významným otázkam obce.
Pravidelne vydávať obecné noviny
Skvalitniť a spravidelniť vysielanie miestneho rozhlasu.
1x mesačne pripravovať "Poslanecký deň" (2 hodiny pre občanov).
Sfunkčniť informačné centrum obce.
Pripravovať spoločné rozvojové a družobné aktivity
medzinárodného charakteru (smerom na Maďarsko)
Pripravovať spoločné rozvojové a družobné aktivity s Košťanmi nad Turcom.
Zlepšiť propagáciu obce.

2004

Vypracovať komplexný propagačný systém.
Zabezpečiť tlač propagačných a reklamných materiálov obce
(pohľadnice, skladačky a pod.)
Zriadiť a pravidelne aktualizovať WWW. Valaliky.sk
Dokončiť inštaláciu smerových tabúľ a informačných orientačných máp
Zapájať sa do akcií propagačného mikroregionálnho charakteru.

2005

Aktivita 1.1.8.
Aktivita 1.1.9.
Strategický cieľ 2.
Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.1.

Rozvojová oblasť IX.
Bezpečnosť
realizácia
do roku
Strategický cieľ 1.

Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Cieľ 1.1.
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.
Aktivita 1.1.4.
Cieľ 1.2.
Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Strategický cieľ 2.

Realizovať technické opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu vozovky a chodníkov
Vybudovať cyklistický chodník.
Vybudovať retardéry.
Udržiavať dopravné značenie miestnych komunikácií.
Zvýšiť dopravnú vzdelanosť u detí ZŠ.
Pripraviť a realizovať program dopravnej výchovy pre deti.
Sfunkčniť a udržiavať dopravné ihrisko.
Znížiť kriminalitu v obci.

Aktivita 2.2.3.
Strategický cieľ 3.

Pripraviť a zrealizovať sériu vzdelávacích programov
na zníženie kriminality.
Pripraviť a zrealizovať protidrogový vzdelávací program.
Pripraviť a zrealizovať program na podporu miestneho patriotizmu.
Vypracovať systém represívno-výchovných opatrení
Zabezpečiť spoluprácu so štátnou políciou.
Zriadiť obecnú políciu.
Pripraviť relevantné VZN pre podpru verejného poriadku a
zabezpečiť jeho kontrolu.
Zvýšiť bezpečnosť občanov pred túlavými psami.

Cieľ 3.1.
Aktivita 3.1.1.

Znížiť počet túlavých psov
Vypracovať a zabezpečiť dodržiavanie VZN o chove domácich zvierat

Cieľ 2.1.
Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.2.
Cieľ 2.2.:
Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.

náklady

2012

2004

2005

2010

2007

Rozvojová oblasť IX.
Bezpečnosť
Aktivita 3.1.2.
Aktivita 3.1.3.
Strategický cieľ 4
Cieľ 4.1.
Aktivita 4.1.1.
Aktivita 4.1.2.

Zabezpečiť dôslednú evidenciu psov v obci.
Napojiť sa na existujúci najbližší útulok.
Zvýšiť požiarnu bezpečnosť obce.
Zvýšiť protipožiarnu vzdelanosť občanov.
Realizoivať kampaň "Nevypaľuj trávu".
Pripraviť realizovať osvetový program pre deti.

2005

Rozvojová oblasť IX.
Bezpečnosť

Rozvojová oblasť IX.
Bezpečnosť

