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Hospodárstvo a vedecko - technický rozvoj

1

6.1.1.1 Spracovať stratégiu podpory podnikania a 
zvýšenia informovanosti o možnostiach podporynzo 
strany obce, VÚC, štátu a EÚ

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

ako dokument nerealizované
viď bod 6.1.1.6

2
6.1.1.2 Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre 
potrebné služby a remeselné dielne.

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

realizované 1230 - Budovy pre obchod a služby
počet novozaložených 

podnikov
0,00

3
6.1.1.3 Zvýšenia kapacity informačných a 
poradenských služieb a podpora vzdelávania firiem

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

nerelevantné

4
6.1.1.4  Podpora budovania kooperačných sietí 
malých a stredných firiem

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

nerelevantné

5
6.1.1.5 Zakladanie malých a stredných podnikov s 
majetkovu účasťou obce

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

nerelevantné

6
6.1.1.6 Rekonštrukcia infraštruktúry hospodárskeho 
dvora poľnohospodárskeho družstva

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

realizované čiastočne - v ÚP je priestor RD vyčlenený 
pre podnikanie

 v nadväznosti na bod 6.1.1.1
ako celok nerelevantné pre obec, ale pre RD

7
6.1.1.7 Rekonštrukcia budov a hál v areáli 
hospodárskeho dvora PD

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

ako celok nerelevantné pre obec, ale pre RD

8
6.1.1.8 Nákup novej technológie do hospodárskeho 
dvora PD

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

ako celok nerelevantné pre obec, ale pre RD

9 6.1.1.9 Príprava pozemkov pre priemyselnú zónu
6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

zo strany obce
realizované mimo rozpočtu obce 1230 - Budovy pre obchod a služby plocha 0,00

10 6.1.1.10 Výstavba výrobných hál v areáli PD
6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

zo strany obce
ako celok nerelevantné pre obec

11 6.1.1.11 Výstavba nájomných bytov v obci
6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

zo strany obce
realizované 1130 - Ostatné budovy na bývanie 2006 12 BJ 633 877,00

12
6.1.1.12 Rozvoj agroturistiky - zriadenie 
chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

realizované mimo rozpočtu obce - 
súkromný penzión

1211 - Hotelové budovy 2015 20miest 0,0

13

6.1.1.13 Zariadenie svojrázneho typu Unínskeho 
dvora (vináreň, viecha, piváreň) reprezentujúce 
zhodnocovanie domácej poľnohospodárskej a 
potravinárskej 
produkcie

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

nerelevantné

14 6.1.1.14 Rekonštrukcia pestovateľskej pálenice
6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

zo strany obce
realizované 1274 - Ostatné budovy, i.n. 2015 produkcia/rok 5 560,00

15

6.1.1.15 Využiť vhodné prírodné podmienky v 
"Unínskych vinohradoch" na uskutočnenie 
komerčných aktivít

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

realizované (Samohyby) počet aktivít 5 súkromné

16
6.1.1.16 Vspodnej časti lokality - Chrástka - výstavba 
vinných pivníc

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

nerelevantné

17
6.1.1.17 Obnova sadov a viniča v časti Vinohrady a 
realizácia chatovej oblasti

6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
zo strany obce

v realizácii ovocné stromy súkromné

18
6.1.2.1 Zavádzanie nových technológii do súčasných 
výrobných prevádzok

6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu nerelevantné

Celkom
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19

6.1.2.2 Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, 
pre ktorých rozvoj sú v okolí obce vytvorené ideálne 
podmienky

6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu nerelevantné

20
6.1.2.3 Podpora výrob a podnikateľských subjektov, 
ktoré využívajú surovinové zdroje regiónu

6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu nerelevantné

21 Technická infraštruktúra

22
6.2.1.1 Rekonštrukcia a predĺženia panelovej cesty v 
Chrástke v spolupráci s RD

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry v realizácii 2112 - Miestne komunikácie 2010 0,3 km poľných ciest 0,00

23
6.2.1.2 Úprava miestych komunikácií a výstavby 
chodníkov

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 2112 - Miestne komunikácie 2014 350 m 11 084,00

24 6.2.1.3 Budovanie miestnych cyklotrás 6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry
realizované mimo rozpočtu obce - 

Cykloklub
2112 - Miestne komunikácie km cyklotrás 0,00

25 6.2.1.4 Rozšírenie parkoviska pri cintoríne             6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 2112 - Miestne komunikácie 2008 počet parkovacích miest 2 637,00

26 6.2.1.5 Výstavba autobusovej čakárne v obci 6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 1274 - Ostatné budovy, i.n. 2006 2 1 415,00

27 6.2.1.6 Výstavba autobusovej zastávky pri potoku 6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 1274 - Ostatné budovy, i.n. 2006 1 23 154,00

28
6.2.1.7 Zaasfaltovanie ryhy po vodovode a asfaltový 
koberec na panelovú cestu na Záhumní

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 2112 - Miestne komunikácie 2007
km zrekonšturovaných 

MK
159 199,00

29
6.2.1.8 Výstavba chodníka od Pomníka padlých po 
most (zámková dlažba a obrubníky)

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 2112 - Miestne komunikácie 2007 250 m 10 546,00

30
6.2.1.9 Výstavba parkovísk pri autobusovej zastávke 
pre nákladné vozidlá

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 2112 - Miestne komunikácie 206 5 20 158,00

31
6.2.1.10 Výstavba parkovísk pri ZŠ a OcÚ pre osobné 
vozidlá

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry nerelevantné

32
6.2.1.11 Vybudovanie novej čakárne na Dolinke a pri 
zdravotnom stredisku

6.2.1 Rozvoj dopravenej infraštruktúry realizované 2112 - Miestne komunikácie 2009 2 3 076,00

33

6.2.2.1 Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na 
potenciálnu výstavbu IBV, prípadne priemyselnej 
zóny

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
realizované

Záhumenice za kostolom
2014 14 400 m2 270 000,00

34 6.2.2.2 Výstavba dažďovej kanalizácie 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované

35 6.2.2.3 Výstavba splaškovej kanalizácie 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované

36 6.2.2.4 Úprava verejných plôch 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované

37 6.2.2.5 Rekonštrukcia mostov a lávok 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2141 - Mosty a nadjazdy 2010 1 0,00

38 6.2.2.6 Napojenie na ČOV - Gbely 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované, nerelevantné

39
6.2.2.7 Regulácia koryta miestneho potoka 
prechádzajúceho cez obec

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2222 - Miestne potrubné rozvody vody každoročne km upraveného toku 0,00

40 6.2.2.8 Zriadenie verejného internetu 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované, nerelevantné

41
6.2.2.9 Vybudovať park za parkoviskom
pri RD a na Veľkej dolinke (súčasné jazero)

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
zrealizované čiastočne
 - pri RD zrealizované,

 časť Jazero je plánovaná
2112 - Miestne komunikácie 2015 park pre deti 1 200,00

42 6.2.2.10 Rekonštrukcia obecného úradu 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 1220 - Budovy pre administratívu 2012
m2 zrekonštruvanej 
podlahovej plochy

54 028,00

43 6.2.2.11 Zabezpečenie vysokorýchlostného internetu 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované, nerelevantné

44
6.2.2.12 Okolo výrobných areálov vysadiť resp. 
dosadiť izolačnú zeleň

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2007-2010 55 stromov 0,00

45
6.2.2.13 Vysadiť izolačnú zeleň okolo jestvujúcej 
skládky TKO

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerealizované 

46 6.2.2.14 Zrekultivovať lokalitu starej skládky TKO 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. 2010
ha zrekultivovanej 

plochy
457 365,00

47
6.2.2.15 Rekonštrukcia oplotenia cintorína, ochrana a 
údržba porastov v okolí cintorína

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované priebežne 0 0,00
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48 6.2.2.16 Iluminácia historických objektov v obci 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerelevantné

49
6.2.2.17 Doplniť a udržiavať brehové porasty 
vodných tokov

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované priebežne 0 0,00

50
6.2.2.18 Realizácia a údržba parkovej úprav y v strede 
obce

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované priebežne 2014 0 1 500,00

51

6.2.2.19 Vybudovanie označenia - oznamovacie 
tabuľky - smerníky s označením úradov, škôl, 
zdravotníckych zariadení, cirkevných objekov

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2009 3 1 240,00

52
6.2.2.20 Zabezpečiť novú fasádu na budove požiarnej 
zbrojnice a knižnice

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2010
m2 novej fasády a 
strešnej krytiny

10 350,00

53
6.2.2.21 Výstavba garáží pre rodiny bývajúcich v 
nájomných bytoch

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2006 4 4 780,00

54 6.2.2.22 Rekonštrukcia požiarnej techniky 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2010 eur preinvestovaných 6 000,00

55
6.2.2.23 Rekonštrukcia miestneho cintorína a obnova 
pomníka padlých a ostatných sôch v obci

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2010 1 200,00

56
6.2.2.24 Rozšíriť vybudovaním lávky pre chodcov - 
most "v hornom konci"

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerelevantné

57 6.2.2.25 Rekonštrukcia mostu v hornom konci 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerelevantné

58
6.2.2.26 Výsadba lesoparku: Chrástka (po pravej 
strane)

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry realizované 2010 0 0,00

59 6.2.2.27 Obnova židovského cintorína 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerelevantné

60
6.2.2.28 Inštalácia tabule richtárov, predsedov MNV 
a starostov

6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry nerelevantné

61 Životné prostredie

62

6.3.1.1 V súlade s prijatými koncepaciami zabezpečiť 
permanentné znižovanie podielu skladovacej časti 
odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílií, 
kovového odpadu, viacvrstvových obalov, 
nebezpečných odpadov

6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 
odpadom

realizované priebežne
Eur zo separovaného 

zberu
2 320,00

63
6.3.1.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v 
celej obci

6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 
odpadom

realizované priebežne
71 t vyseparovaných 

zložiek odpadu
0,00

64
6.3.1.3 Úprava čiernych  skládok v lokalite "Jazero" a 
nad vodojemom, likvidácia skládok a ich rekultivácia

6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 
odpadom

nerealizované 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.

65 6.3.1.4 Výstavba obecného kompostoviska
6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 

odpadom
nerelevantné ako samostatný projekt, ale  plánované 

ako súčasť zberného dvora

66
6.3.1.5 Výstavba zberného dvora pre separovaný zber 
a zriadiť separovaný zber

6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 
odpadom

nerealizované 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.

67 6.3.1.6 Rekultivácia starej skládky TKO
6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným 

odpadom
realizované 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n. 2010 2 ha 495 000,00

68
6.3.2.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia 
informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP

6.3.2 Informovanie a poradenstvo ako samostatný dokument nerealizované

69

6.3.3.1 Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete a 
spustenie čističky odpadových vôd, znížiť množstvo 
znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových 
vodách na limitovanú úroveň

6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd nerealizované

70
6.3.3.2 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, 
minimalizovať straty vodovodných sieťach

6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd realizované 2222 - Miestne potrubné rozvody vody 2000 0

71
6.3.3.3 Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie 
tokov a inundačných území (obnoviť staré korytá)

6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd nerelevantné

72 6.3.3.4 Výstavba dažďovej kanalizačnej 6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd nerealizované

73
6.3.3.5 Zamedziť možnostiam znečistenia 
povrchových vôd tunajším PD

6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd nerelevantné

Príloha č.3 Ex - post hodnotenie predchádzajúceho PHSR Unín
3



74
6.3.4.1 Zabezpečiťzníženie produkovaných emisií 
hlavným zdrojom znečistenia - domácnosti

6.3.4 Ochrana ovzdušia realizované - plynofikácia obce 2000 0

75 Sociálne oblasť a zdravotníctvo

76
6.4.1.1 Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce 
sociálne služby (dom opatrovateľskej služby)

6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnch 
zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu

realizované mimo rozpočet obce
 (penzión v správe VÚC)

1130 - Ostatné budovy na bývanie 2 klienti

77
6.4.1.2 Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce 
sociálne služby - domov dôchodcov v budove MŠ

6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnch 
zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu

realizované mimo rozpočet obce
 (penzión v správe VÚC)

1130 - Ostatné budovy na bývanie 24 klientov

78

6.4.2.1 Zlepšenie úrovne poskytovania domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb o 
poskytovanie rehabilitačných cvičení

6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 
sociálnych služieb

nerealizované 0

79 6.4.2.2 Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci
6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 

sociálnych služieb
nerealizované

80
6.4.2.3 Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti pre dospelých občanov

6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 
sociálnych služieb

realizované
1 všeobecný a 1 detský 

lekár

81
6.4.2.4 Zabezpečovať kompletnú zdravotnú 
starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých

6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 
sociálnych služieb

realizované (dtto 6.4.2.3) 0

82
6.4.2.5 Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych 
služieb

6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 
sociálnych služieb

nerealizované

83
6.4.2.6 Podporiť služby pre marginalizované skupiny 
a týrané ženy

6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 
sociálnych služieb

nerealizované

84 6.4.2.7 Zriadenie klubu dôchodcov
6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 

sociálnych služieb
nerealizované (len Jednota dôchodcov)

85
6.4.2.8 Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a 
soc.odkázaných v rámci ZŠ a MŠ

6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 
sociálnych služieb

realizované 25 klientov

86 6.4.2.9 Zriadenie klubu mladých
6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a 

sociálnych služieb
nerealizované

87 Školstvo a šport

88 6.5.1.1 Modernizácia vnútorného vybavenia ZŠ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry realizované
1263 - Školy, univerzity a budovy na 

vzdelávanie
135

89 6.5.1.2 Modernizácia školskej jedálne 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry realizované priebežne
1263 - Školy, univerzity a budovy na 

vzdelávanie
205

90 6.5.1.3 Zriadenie 2 nových počítačových učební 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry realizované
1263 - Školy, univerzity a budovy na 

vzdelávanie
135

91
6.5.1.4 Vybaveniem 4 miestností prezentačnou 
technikou - PC s dataprojektorom

6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry realizované
1263 - Školy, univerzity a budovy na 

vzdelávanie
135

92
6.5.1.5 Vybudovanie športového ihriska pre potreby 
ZŠ a MŠ

6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
realizované 

(multifunkčné ihrisko)
2411 - Športové ihriská 2008 900m2 2 000,00

93 6.5.1.6 Vybudovanie detských ihrísk 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry realizované čiastočne 2411 - Športové ihriská 2015 1 1 200,00

94
6.5.1.7 Modernizovať a rekonštruovať budovu 
základnej a materskej školy

6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry nerealizované

95 6.5.2.1 Vybudovanie športového areálu v ZŠ
6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu
realizované (multifunkčné ihrisko) 2411 - Športové ihriská 1

96
6.5.2.2 Rekonštrukcia tribúny a šatní pre potreby 
futbalového ihriska

6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 
výkonnostného a rekreačného športu

realizované čiastočne 2411 - Športové ihriská 2011 100 miest na sedenie 0,00

97 6.5.2.3 Údržba cykloturistických trás
6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu
nerealizované

98 6.5.2.4 Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska
6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu
realizované priebežne 2411 - Športové ihriská 0

99

6.5.2.5 Vytváranie materiálnych a finančných 
podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného 
športu v obci

6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 
výkonnostného a rekreačného športu

realizované priebežne 10 športovcov 2 000,00

100
6.5.2.6 Podpora organizácie športových podujatí 
regionálneho významu

6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 
výkonnostného a rekreačného športu

realizované 5 športových aktivít

101
6.5.2.7 Podpora športových podujatí zdravotne 
postihnutých občanov

6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 
výkonnostného a rekreačného športu

nerealizované

102 6.5.2.8 Podporovať talentovanú mládež
6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu
realizované priebežne 10 športovcov 500,00
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6.5.2.9 Spolupracovať s občianskymi združeniami, 
inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v 
oblasti telesnej kultúry

6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 
výkonnostného a rekreačného športu

realizované priebežne 2 200,00

104 Kultúra

105
6.6.1.1 Rekonštrukcia domu kultúry - exteriéry 
(strecha, fasáda..)

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

nerealizované

106
6.6.1.2 Prepojiť obec so subjektami cestovného ruchu, 
agroturistiky

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované
(vyhliadková veža Lipky)

2014 15 34 000,00

107

6.6.1.3 Vybudovanie turistikých a náučných trás pre 
žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj 
náročných klientov s využitím kultúrno - historického, 
folklórneho aj prírodného bohatstva

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované priebežne (aj 6.6.1.8) 0

108

6.6.1.4 Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií 
(folklórny tanec, hudba, spev a doplnky, pôvodné 
bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v 
cestovnom ruchu a agroturistike

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované priebežne (aj 6.6.1.8) 5 podujatí

109 6.6.1.5 Rekonštrukcia interiérov domu kultúry

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované čiastočne 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu 0

110 6.6.1.6 Rozšíriť priestory a vybavenie knižnice

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované 1262 - Múzeá a knižnice
90 čitateľov

 plocha 70 m2

111 6.6.1.7 Modernizácia letného pódia

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

nerealizované

112

6.6.1.8 Organizovanie pravidelných kultúrnych 
podujatí - Hody, Požiarny zbor - Poľsko, Unínske 
samohyby, 2xročne organizovať výstavy: Únia žien, 
Jednota, dôchodcov, Zväz chovateľov (drobnochov), 
ochutnávka vína, slivovice (zväz záhradkárov)...

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované priebežne (aj 6.6.1.3 a 4)
 5 podujatí

350 účastníkov

113
6.6.1.9 Vybudovanie sociálnych zariadení pre PO a 
knižnicu

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované 1262 - Múzeá a knižnice 5

114
6.6.1.10 Obnoviť a znovu zaktivovať ochtonícke 
divadlo

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

nerealizované

115
6.6.1.11 Udelenie častného občianstva významným 
osobnostiam do roku 2010

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované 2

116
6.6.1.12 Rekonštrukcia bojového cvičiska - obnova 
drevenej veže

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované (Lipky) 0

117
6.6.1.13 Realizácia osláv - 120 rokov Hasičského 
zboru (2008)

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované 200 účastníkov
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118 6.6.1.14 Realizácia osláv - 10 rokov Jednota

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované 0

119

6.6.1.15 Realizácia - zhotovenie a vydanie monografie 
obce Unín z priležitosti 620.výročia založenia obce 
(r.2012)

6.6.1 Zachovanie kultúrno-historického potenciálu obce 
a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových 
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej a miestnej úrovni

realizované
počet vydaných 

publikácií

120

6.6.2.1 Spracovať kalendár kultúrnych 
podujatí na celý rok, tento pribežne aktualizovať. 
Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotový 
kultúrny servis

6.6.2 Organizačné zabezpečenie realizované čiastočne
1

900 ks

121
6.6.3.1 Spracovať globálnu koncepciu "propagácie" 
histórie obce v multimediálnej forme

6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry nerelevantné

122

6.6.3.2 Spracovať komplexný informačný buletin o 
historickom vývoji a tradíciách obce  pre školy aj 
subjekty cestovného ruchu

6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry nerealizované

123
6.6.3.3 Propagácia kultúry na Internete 
prostredníctvom www stránky obce

6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry realizované priebežne 300

124 Cestovný ruch a Public relations

125 6.7.1.1 Aktualizácia samostatnej www stránky obce 6.7.1 Účinná propagácia obce nerealizované

126

6.7.1.2 Spracovať globálnu koncepciu propagácie 
obce v multimediálnej forme a zviditeľniť a 
propagovať zámčisko, spracovať trvalý propagačný 
materiál a informačný panel

6.7.1 Účinná propagácia obce nerealizované

127

6.7.1.3 Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s 
okolitými turistickými lokalitami a domácimi i 
zahraničnými CK

6.7.1 Účinná propagácia obce realizované čiastočne 2

128
6.7.2.1 Výstavba vyhliadkovej veže pri Unínskych 
lipkách

6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce realizované min. 2500

129 6.7.2.2 Vybudovanie oddychovej zóny obce 6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce realizované čiastočne 350 m2

130
6.7.2.3 Rozvoj agroturistiky - zriadenie chovu koní s 
príslušenstvom a ubytovacích zariadení

6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce dtto 6.1.1.12

131

6.7.2.4 Zariadenie svojrázneho typu Unínskeho dvora 
(vináreň, viecha, piváreň) reprezentujúce 
zhodnocovanie domácej poľnohospodárskej a 
potravinárskej 
produkcie

6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce dtto 6.1.1.13

132 6.7.2.5 Vybudovanie športového areálu v obci 6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce realizované (aj 6.5.2.1) 2411 - Športové ihriská 0

133

6.7.2.6 Využiť vhodné prírodné podmienky v 
"Unínskych vinohradoch" na uskutočnenie 
komerčných aktivít

6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce realizované (Samohyby) 3

134
6.7.2.7 V spodnej časti lokality Chrástka - výstavba 
vinných pivníc

6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce nerelevantné (6.1.1.16)

135
6.7.2.8 Obnova sadov a viniča v časti Vinohrady a 
realizácia chatovej oblasti

6.7.2 Rekreačno - relaxačné zázemie obce v realizácii 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy 0
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Iné zdroje

v tis. EUR 
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