PROJEKTY OBCE Bzince pod Javorinou
Obec Bzince pod Javorinou pripravila a podala žiadosti do Euro fondov tomto volebnom
období nasledovné projekty:

Projekty žiadané z Eurofondov za prispenia zo štátneho rozpočtu a obce:
1. „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Bzince pod Javorinou“
- Podaný: 25.5.2009 v štádiu - schválený : 18.09.2009 (Ministerstvo výstavby a RR SR)

- Celkové výdavky projektu 462 425,03€, spolufinancovanie obcou 5% 23121,25€
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: Europrojekt & Tender s.r.o. Bratislava
- Ppredpoklad realizácie rok 2010
- Predpoklad ukončenie realizácie rok 2010
Obsah realizácie: výmena okien, zateplenie, výmena dažďových zvodov, rekonštrukcia soc.
zariadení, úprava vstupu do budovy

2. „Projekt revitalizácia centra obce Bzince pod Javorinou“
- Podaný: 16.9.2009, v štádiu – schválený 11/2009 (Ministerstvo výstavby a RR SR)

- Celkové výdavky projektu 690.000,-€, spolufinancovanie obcou 5% 34.000€
- Náklady obce k termínu podania projektu 9.700,- €
- Stavebný projekt : Ing. Tibor Zendek, PIPS
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: Sensim, Žilina
- Obsah realizácie:
- Rekonštrukcia parku, nové chodníky, lavičky, osvetlenie
- Chodníky hlavná cesta – od križovatky pri studni po kostol
- Nová zastávka
- Amfitáter so sedadlami vedľa OÚ
- Verejná zeleň – komplex pri OÚ
- Detské ihrisko s preliezkami a pod.
- Parkoviská pri OÚ a zdravotnom stredisku

3. Nákup čistiacej techniky
- Podaný: 30.10.2009, v štádiu – čaká sa na schválenie (Ministerstvo životného prostredia)

- Celkové výdavky projektu 239.000,-€, spolufinancovanie obcou 5% 11.950€
- Náklady obce k termínu podania projektu: 0€
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: BIBO SWISS, Bratislava
- Obsah realizácie:
Nákup čistiaceho auta Ladog so zametacím a polievacím zariadením, odhrňačom snehu s
posypom, vyklápacia korba

4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- pripravovaný: termín podania zatiaľ nezverejnený

- Celkové výdavky v EUR: 260.555,-€, spolufinancovanie obcou 13.277,- €
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok:BIBO SWISS, Bratislava
- Projekt: ELPROMONT spol. s. r. o. Trenčín
Obsah realizácie: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (VO) obce
a miestnych častí Hrušové a Cetuna, zlepšenie technického stavu VO a zvýšenie
informovanosti o efektívnom využívaní energie,
doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov za účelom splnenia požiadaviek platných svetelnotechnických noriem, výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky
menej náročné, výmena riadiacich prvkov osvetlenia.

