Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka z aktivity č. 1
Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov

Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

017

Obec Nižný Komárnik

Svidník

223

Obec Ožďany

Rimavská Sobota

049

Obec Kameňany

Revúca

081

Mesto Revúca

Revúca

051

Obec Parchovany

Počet bodov

Účelom je rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižný Komárnik, ktorá zabezpečí zvýšenie kvality života
na vidieku. Účel projektu sa zabezpečí prostredníctvom zriadenia nových živičných krytov na štyroch vetvách
miestnych komunikácií, ktoré sú v súčasnej dobe v nevyhovujúcom stave. Prínosom zrekonštruovaných
miestnych komunikácií obec Nižný Komárnik zabezpečí bezpečnosť prechodu po komunikácií nielen pre
peších obyvateľov obce, ale aj pre jej návštevníkov, ale zároveň aj pre motorové vozidlá, na ktorých sa
nachádza Obecný úrad a autobusová zastávka. Zároveň sa zvýši atraktivita obce, čo môže viesť k zmierneniu
odlivu trvalo žijúceho obyvateľstva obce a v neposlednom rade sa zabezpečí bezpečnosť pre obyvateľov,
zabezpečí sa pre turistov a návštevníkov obce lepšia dostupnosť ku kultúrnej pamiatke - drevenému chrámu
Ochrany Presvätej Bohorodičky. A zároveň dôležitým prínosom bude úspešná realizácia projektu, ktorá
prispeje k zníženiu rizika vzniku úrazov, či stretu peších s automobilom a k zníženiu rizika vzniku škôd na
majetku obyvateľov obce a návštevníkov obce.

88

85 140,17 €

zásobník

87

245 389,22 €

zásobník

87

62 378,87 €

zásobník

Cieľom projektu je vybudovanie miestnych komunikácií v časti obce, kde sa plánuje nová IBV - teda rozšírenie
obecnej infraštruktúry pre zlepšenie podmienok života v obci.
V súvislosti s lokalitou, v ktorej budú vybudované chodníky bude zabezpečený kvalitnejší a bezpečnejší pohyb
všetkých obyvateľov obce, predovšetkým detí.
Prínos/výsledok - zlepšenie verejnej infraštruktúry dopravných služieb v okresnom meste Revúca.

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

Účel projektu

87

186 547,16 €

zásobník

Trebišov

Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb
vo forme kapitálových výdavkov. Jednou z našich priorít obce je dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry. Je v našom záujme v obci a v širšom regióne neustále podporovať regionálny rozvoj,
skvalitňovať základnú technickú infraštruktúru ako aj zvyšovať úroveň poskytovaných služieb obyvateľom,
návštevníkom obce a turistom. Na základe týchto skutočnosti je realizácia projektu opodstatnená.

87

250 000,00 €

zásobník

Realizáciou projektu zabezpečíme zachovanie existujúceho prepojenia „Vyšného Svidníka“ a „Nižného
Svidníka“ pre peších a cyklistov ponad rieku Ladomírka. Bude zachovaná lepšia dostupnosť služieb a základnej
infraštruktúry pre obyvateľov z ulice Gen. Svobodu a Karpatská (lepšia prístupnosť k základnej škole,
materskej škole, mestskému úradu, autobusovej zastávke, zdravotnému stredisku), ale aj pre obyvateľov z
ulice Mládeže, Ľudovíta Štúra či Sovietskych hrdinov.

86

164 872,80 €

zásobník

86

250 000,00 €

zásobník

86

182 758,77 €

zásobník

86

59 767,36 €

zásobník

005

Mesto Svidník

Svidník

062

Obec Hrnčiarske Zalužany

Poltár

055

Obec Utekáč

Poltár

031

Obec Glabušovce

Veľký Krtíš

Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Hrnčiarske Zalužany prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Utekáč prostredníctvom obnovy povrchov miestnych komunikácií.
Účelom projektu je zlepšenie technickej vybavenosti obce Glabušovce prostredníctvom rekonštrukcie
miestnych komunikácií.
Výsledok projektu je rekonštrukcia troch trás (bližšie informácie sú uvedené v technickej správe projektu a v
PD):
trasa A = 520,00 m2
trasa B = 813,00 m2
trasa C = 397,00 m2
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Interné číslo
Priečinok

046

030

Názov žiadateľa

Obec Krčava

Obec Plešivec

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Sobrance

Rožňava

032

Obec Balog nad Ipľom

Veľký Krtíš

187

Obec Mašková

Lučenec

084

Obec Nižný Kručov

Vranov nad Topľou

071

Obec Úbrež

Sobrance

094

Obec Bátka

Rimavská Sobota

100

Obec Uzovská Panica

Rimavská Sobota

182

Obec Príbelce

Veľký Krtíš

033

Obec Opava

Veľký Krtíš

Účel projektu

Účelom rekonštrukcie komunikácií je zabezpečenie vhodných podmienok na bezpečný a pohodlný pohyb
peších v obci, ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy. Realizáciou projektu sa skvalitní dopravná infraštruktúra,
ako aj samotná bezpečnosť chodcov, predovšetkým detí, ktoré každý deň navštevujú základnú i materskú
školu. Obnovou – rekonštrukciou komunikácií, ktoré sú predmetom projektu, sa okrem docielenia kvality
dopravy s dôrazom na bezpečnosť, umožní plynulá údržba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie
stavby na okolie. Skultúrnením prístupu ku škole v spádovej obci je predpoklad prílevu nových žiakov.
Zároveň, upravená, moderná a esteticky dobre vyzerajúca obec, ktorá nanajvýš ponúka dostatočnú občiansku
vybavenosť vytvára predpoklady pre udržanie si osídlenosti, rast konkurencieschopnosti a tým aj predpoklady
pre samotný rozvoj obce.
Účelom projektu je zabezpečiť prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a zabezpečí bezpečné
a vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom je odstránenie identifikovaných nedostatkov s ohľadom predovšetkým
na bezpečnostný aspekt. Úseky miestnych komunikácií- chodníkov, ktorých sa žiadosť týka, sú frekventovane
využívané nielen obyvateľmi obce, ale aj návštevníkmi a žiakmi základnej školy. Miesto realizácie projektu:
intravilán obce Plešivec, ul. Štítnická a ul. Gemerská
Balog nad Ipľom prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Výsledok projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie na Športovej ulici, ktorá spája miestnu komunikáciu
na ulici Nová osada so športovým ihriskom v celkovej dĺžke 388 metrov. Miestna komunikácia je v obci
frekventovaná, využívajú ju občania z celej obce, nakoľko po jej trase sa dostanú k MŠ, na športové ihrisko a k
rodinným domom.
Výsledkom realizácie projektu budú zrekonštruované miestne komunikácie, čo zvýši bezpečnosť a plynulosť
premávky v obci. Zvýši sa atraktivita obce pre návštevníkov a vytvorí základ infraštruktúry pre turizmus.
Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb
vo forme kapitálových výdavkov. Jednou z našich priorít obce je dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry. Zámerom projektu je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 386 obyvateľov k službám
denného kontaktu. Predkladaným projektom reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so zlou dostupnosťou
obyvateľov našej obce ako aj návštevníkov k verejným službám v obci, rodinným domom a inštitúciám,
nakoľko v obci výrazne absentujú chodníky.
Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce pre cieľové skupiny, ktorými sú užívatelia služieb –
občania, návštevníci, turisti, samospráva, škola a podnikateľské subjekty v obci s cieľom zmiernenia
nežiadúcich disparít na úrovni územného rozvoja regiónu a zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja
regiónu.
Účelom projektu je dobudovanie technickej infraštruktúry obce formou rekonštrukcie chodníka popri ceste
tretej triedy, pretože súčasný stav chodníka je havarijný a jeho zimná údržba je veľmi náročná. Zníži sa tak
počet úrazov z pošmyknutia na ľade a rodiny s deťmi dochádzajúce na poštu, či do kostola z obce Bátka, ale aj
z okolitých obcí budú mať bezpečnejší a pohodlnejší prístup k týmto inštitúciám. Celkovo sa realizáciou tohto
projektu zvýši bezpečnosť a úroveň bývania obyvateľov v obci. Výsledkom z realizácie projektu je teda
rekonštrukcia chodníka popri hlavnej ceste na začiatku obce, ktorý vedie k inštitúciám ako pošta alebo kostol.
Účelom projektu je rekonštrukcia piatich významnejších cestných úsekov v obci v
celkovej dĺžke 1543,3 bm s plochou 4 685,7 m2.
Zlepšenie technického stavu vozovky, čo bude mať vplyv na zlepšenie kvality dopravy v obci s dôrazom na
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Účelom projektu je obnova miestnych komunikácií v obci Opava. V dôsledku realizácie projektu sa zlepší
dopravná vybavenosť regiónu s príspevkom ku zmierneniu regionálnych rozdielov a podpory trvalo
udržateľného rozvoja regiónu.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

86

97 880,05 €

zásobník

86

150 705,82 €

zásobník

85

91 569,65 €

zásobník

85

207 923,38 €

zásobník

85

250 000,00 €

zásobník

85

170 084,24 €

zásobník

85

98 506,60 €

zásobník

85

142 512,72 €

zásobník

85

195 713,73 €

zásobník

85

107 558,00 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

141

108

218

247

Názov žiadateľa

Obec Hrnčiarska Ves

Obec Rákoš

Obec Kristy

Obec Porúbka

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Poltár

Revúca

Sobrance

Sobrance

244

Obec Petrovce

Sobrance

069

Mesto Kežmarok

Kežmarok

126

Obec Rimavské Zalužany

Rimavská Sobota

216

Mesto Giraltovce

Svidník

083

Obec Holumnica

Kežmarok

Účel projektu

Obec Hrnčiarska Ves plánuje rekonštrukciou chodníka v obci zabezpečiť bezpečnejší a kvalitnejší pohyb
chodcov. Zároveň dôjde k skultúrneniu celého priestoru v okolí cintorína a hlavnej cesty, ako aj k prepojeniu
jednotlivých častí obce, čo umožní efektívny pohyb ľudí a zároveň bude zohľadnený environmentálny i
bezpečnostný aspekt. Prostredníctvom investičných aktivít zameraných na rekonštrukciu chodníka sa
dosiahne zlepšenie dopravnej infraštruktúry a v neposlednom rade zaistenie bezpečnosti obyvateľov a
návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej
infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce.
Investície do dopravnej infraštruktúry v rámci projektu prispejú k miestnemu ekonomickému a územnému
rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti obce Hrnčiarska Ves. V neposlednom rada budú výsledky projektu
prispievať k zvýšeniu infraštruktúrnej vybavenosti a tým aj konkurencieschopnosti okresu Poltár.

Účelom projektu je dosiahnutie výsledku realizácie projektu, ktorý prispeje k zmierneniu nežiadúcich
rozdielov v úrovni rozvoja, v prípade miesta realizácie projektu územia regiónu Stredný Gemer a prispeje tiež
k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónoch. Na úrovni obce realizácia
projektu konkrétne dosiahne naplnenie výstupových merateľných ukazovateľov a prispeje k zlepšeniu stavu
zdevastovaných miestnych komunikácií v časti obce Rákošská Baňa.
Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov skvalitniť infraštruktúru obce.
Jednou z priorít obce je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej infraštruktúry. Zámerom projektu je
zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 327 obyvateľov k službám denného kontaktu. Predkladaným
projektom reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so zlou dostupnosťou obyvateľov našej obce ako aj
návštevníkov k verejným službám v obci, rodinným domom a inštitúciám, nakoľko v niektorých častiach obce
absentujú chodníky alebo sú v zlom technickom stave.
Obec Porúbka rekonštrukciou cesty prikročila k vylepšeniu technickej úrovne majetku obce s cieľom zlepšiť
bezpečnostnú situáciu na miestnych komunikáciách.
Z pohľadu bezpečnosti jestvujúca komunikácia poskytuje potenciálnu možnosť zrážky motorových vozidiel
vzhľadom na jej nevyhovujúcu šírku.
Obnovou komunikácie sa okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť,
umožní plynulá údržba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie. Skultúrnením
cestnej siete v obci je predpoklad prílevu aj náročnejších záujemcov a budúcich osadníkov v novej lokalite
intravilánu a tým aj nadväzného prílevu podnikateľských aktivít, rozšírenia malého a stredného podnikania v
obci, pre ktoré sú už teraz vyčlenené malé priemyselné časti v obci.
Obec Petrovce rekonštrukciou cesty prikročila k vylepšeniu technickej úrovne majetku obce s cieľom zlepšiť
bezpečnostnú situáciu na miestnych komunikáciách. Z pohľadu bezpečnosti jestvujúca komunikácia poskytuje
potenciálnu možnosť zrážky motorových vozidiel vzhľadom na jej nevyhovujúcu šírku. Obnovou komunikácie
sa okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť, umožní plynulá údržba a
samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie.
Stavebnými úpravami dôjde k zlepšeniu dopravnej a technickej vybavenosti regionálneho významu, zlepšeniu
organizácie dopravy a zvýšeniu bezpečnosti cieľovej skupiny, nakoľko pešie a vozidlové komunikácie sú
súčasťou prístupových ciest k Nemocnici Dr. Alexandra v Kežmarku.
Účelom projektu je rekonštrukcia dvoch významnejších cestných úsekov v obci v celkovej
dĺžke 481 bm s plochou 2 173 m2.
Zlepšiť kvalitu bývania obyvateľom MRK prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry:
uskutočniť rekonštrukciu miestnej komunikácie vedúcu k verejný službám, zvýšiť komfort a bezpečnosť
obyvateľov MRK, minimalizovať rozdiely k prístupu základným službám medzi majoritným obyvateľstvom a
občanmi MRK v meste.
Účelom projektu je rekonštrukcia chodníkov okolo cesty III. triedy v obci Holumnica a zabezpečenie
bezpečného prechodu chodcov pozdĺž centrálnej časti obce. Ide o rekonštrukciu chodníkov v celkovej dĺžke
740,99 m z betónovej dlažby.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

85

77 455,08 €

zásobník

85

124 767,95 €

zásobník

84

174 238,91 €

zásobník

83

164 345,21 €

zásobník

83

128 384,00 €

zásobník

83

133 118,48 €

zásobník

83

71 494,39 €

zásobník

83

104 657,18 €

zásobník

83

120 445,16 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

039

207

Názov žiadateľa

Obec Uzovce

Obec Beňatina

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Sabinov

Sobrance

064

Obec Sušany

Poltár

011

Obec Vyšné Valice

Rimavská Sobota

037

Obec Holčíkovce

Vranov nad Topľou

150

Obec Horňa

Sobrance

Účel projektu

Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho
rozvoja v obci Uzovce prostredníctvom zlepšenia dopravnej a technickej infraštruktúry výstavbou miestnej
komunikácie – prístupovej komunikácie a chodníkov v obci. Výsledkom realizácie projektu bude nová
prístupová komunikácia a nové chodníky pre peších v obci Uzovce, ktorá bude spájať centrum obce bohaté
na kultúrne pamiatky s novovybudovanou sociálnou infraštruktúrou – materskou školou a multifunkčným
ihriskom, čo bude mať za následok podporu regionálneho rozvoja tejto oblasti
Zrekonštruované miestne komunikácie ako výsledok realizácie projektu budú slúžiť cieľovej skupine t.j.
obyvateľom a návštevníkom obce. Prínosom rekonštrukcie miestnych komunikácií bude zvýšenie kvality
života obyvateľov odstránením blatistých, znečistených alebo inak nedostupných miest, ako i zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky a verejného majetku. Realizácia uvedených aktivít prispeje k zvýšeniu
atraktivity územia pre potreby cestovného ruchu a tým projekt podporí celkové zatraktívnenie územia.
Realizovaný projekt rekonštruovanej miestnej komunikácie zabezpečí kvalitnejšie prepojenie na hlavnú cestu
s cestou lokality, na ktorej začína prebiehať individuálna výstavba rodinných domov aj podnikateľských
objektov. Druhý rekonštruovaný stavebný objekt je prístupovou cestou k rodinným domom a k cyklotrase
Rimavská Sobota – Poltár, ktorá je v štádiu stavebnej prípravy po vydaní stavebného povolenia.
Účelom projektu je podporiť
zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Vyšné Valice prostredníctvom
rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom rekonštrukcie miestnych
komunikácií prispieť k rozvoju cestovného ruchu v rekreačnej oblasti a v regióne, zvýšeniu bezpečnosti cestnej
premávky a zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie miestnej komunikácie skvalitniť
infraštruktúru obce. Jednou z našich priorít obce je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej
infraštruktúry. Zámerom projektu je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 333 obyvateľov k službám
denného kontaktu, do zamestnania, do vzdelávacích inštitúcií, za zdravotnou starostlivosťou. Predkladaným
projektom reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so zlou dostupnosťou obyvateľov našej obce ako aj
návštevníkov k verejným službám a inštitúciám mimo obce, nakoľko ide o poškodenú cestu s početnými
výtlkmi. Je v našom záujme v obci a v širšom regióne neustále podporovať regionálny rozvoj, skvalitňovať
základnú technickú infraštruktúru ako aj zvyšovať úroveň poskytovaných služieb obyvateľom, návštevníkom
obce a turistom. Na základe týchto skutočností je realizácia projektu opodstatnená. V rámci predkladaného
projektu uskutočníme rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá zabezpečuje prístup do našej obce z cesty
III/3799 spájajúcou okresné mesto Sobrance a susednú obec Baškovce. Týmto výrazne zlepšíme dostupnosť za
prácou, za zdravotnou starostlivosťou, každodennou návštevou do predškolských a školských zariadení,
obchodov, služieb denného kontaktu najmä do okresného mesta Sobrance. Táto cesta je frekventovane
využívaná našimi obyvateľmi ale i náhodne okoloidúcimi, návštevníkmi, obyvateľmi z okolitých obcí a
turistami. Cieľom rekonštrukcie je predovšetkým zabezpečenie miestnej cestnej komunikácie, ktorá bude
vyhovovať z hľadiska bezpečnosti, komfortu, dostupnosti a tiež aj z estetickej stránky. Realizácia projektu
bude predstavovať dlhodobý prínos pre obyvateľov obce a regiónu. Realizáciou projektu dosiahneme
zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov.
Skvalitnením základnej technickej infraštruktúry a zodpovedným prístupom prispejeme aj k zvýšeniu
bezpečnosti v našej obci. Zrekonštruovaná cesta bude predstavovať bezpečné prepojenie cestných
komunikácií a bude zabezpečený presun občanov obce do okresného mesta a okolitých obcí. Úspešná
realizácia projektu má aj významný ekonomický prínos z dôvodu rozsiahlej finančnej podpory, vďaka ktorej
bude obec schopná zabezpečiť lepšiu dostupnosť obyvateľom k službám denného kontaktu najmä v
okresnom meste Sobrance. Realizácia projektu bude predstavovať dlhodobý prínos pre stanovené cieľové
skupiny projektu: obyvatelia obce Horňa v počte 333, deti do 18 rokov, predovšetkým žiaci, študenti,
dochádzajúci do škôl, deti dochádzajúce do predškolských zariadení, seniori nad 60 rokov, výrazne ohrozená
skupina obyvateľstva, obyvatelia dochádzajúci do zamestnania, návštevníci obce, turisti a široká verejnosť.
Miesto realizácie projektu: okres Sobrance, obec Horňa, katastrálne územie Horňa, parcely č. 319/2, 377/3,
list vlastníctva č. 370, vlastník: obec Horňa

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

83

158 489,17 €

zásobník

83

76 408,32 €

zásobník

82

42 724,56 €

zásobník

82

133 271,04 €

zásobník

82

250 000,00 €

zásobník

82

108 347,93 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

189

Obec Klenovec

Rimavská Sobota

242

Obec Okrúhle

Svidník

195

Obec Kosihovce

Veľký Krtíš

197

Obec Stráne pod Tatrami

Kežmarok

171

Obec Opatovská Nová Ves

Veľký Krtíš

196

Obec Lúčka

Svidník

104

Obec Veľké Zlievce

Veľký Krtíš

220

Obec Blatné Remety

Sobrance

076

Obec Hrachovo

Rimavská Sobota

107

Obec Bohúňovo

Rožňava

132

Obec Krížová Ves

Kežmarok

Účel projektu

Projekt prispieva k regionálnemu rozvoju odstraňovaním hospodárskeho zaostávania regiónu v sfére
dopravnej infraštruktúry.
Projekt napomáha skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v obci a prispieva k plneniu povinnosti obce ako
správcu miestnej komunikácie zabezpečovať schodnosť miestnej komunikácie vyplývajúcej zo zák. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách. Projekt prispieva k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody vytváraním
podmienok pre rozvoj bezpečných a ekologických foriem dopravy pre 110 obyvateľov časti obce, v ktorej sa
nachádza miesto realizácie projektu (Ulica Pasiečka, Klenovec).
Účelom projektu je odstrániť nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja obce a regiónu, podpora
sociálneho a územného rozvoja formou rekonštrukcie vetiev MK v obci Okrúhle
Účelom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kosihovce a ich stavebná úprava ktorou sa
odstránia jej poruchy a obnovia sa jej základné parametre a charakteristiky, čím sa zvýši mobilita občanov
obce. Stavebno – technický stav je v nevyhovujúcom stave – parametre komunikácie dosiali medzných hodnôt
životnosti. Rekonštrukcia miestnej komunikácie je prínosom pre občanov obce Kosihovce a ich bezpečnú a
komfortnú prepravu.
Nevyhovujúci povrch existujúcich MK negatívne vplýva na životné podmienky MRK v oblasti bývania a zdravia zvýšená hlučnosť, zvýšené množstvo emisií, prašnosť prostredia, vozovka v tomto stave si vyžaduje zvýšené
náklady hlavne pri zimnej údržbe. Taktiež v dôsledku narastajúcej intenzity tak motorovej ako aj pešej dopravy
dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu chodcov a zvýšené je riziko dopravnej nehodovosti, resp. riziko
kolíznych situácií chodec/motorové vozidlo. Z uvedených dôvodov je dôležité rekonštruovať existujúce a cesty
a chodníky pre peších, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu bezpečnosti chodcov a vytvoria sa
tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších

Výstavbou 3 úsekov chodníkov pre peších pozdĺž hlavnej cesty sa okrem docielenia kvality dopravy zlepší aj
bezpečnosť a pohyb všetkých obyvateľov vrátane mamičiek s kočíkmi, detí, starých ľudí a pohybovo
postihnutých obyvateľov. Taktiež sa umožní plynulá údržba a zlepší sa celkové architektonické pôsobenie
stavieb na okolie.
Účelom projektu je zlepšenie stavu a kvality miestnych komunikácií prostredníctvom rekonštrukcie vetvy A
(viď príloha - projektová dokumentácia), ktorá bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti premávky a
životnosti miestnej komunikácie. Zníži sa nehodovosť a zmiernia sa nepriaznivé vplyvy dopravy na
obyvateľstvo.
Účelom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Zlievce.
V dôsledku realizácie projektu sa zlepší dopravná vybavenosť regiónu s príspevkom ku zvyšovaniu
zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regióne pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Účelom projektu je zlepšenie stavu chodníka a spevnenej plochy pri miestnej ZŠ. Projekt rieši povrchové
úpravy územia obce. Opravuje sa existujúca plocha chodníka a spevnenej plochy, ktorá slúži ako prístupová
cesta a parkovisko pri miestnej škole, ktoré sú toho času nespevnené, resp. zdevastované. Výsledky projektu
budú mať za následok zvýšenie bezpečnosti peších a kvality a životnosti komunikácie. Zvýši sa komfort pre
osoby prichádzajúce a odchádzajúce z/do budovy ZŠ a taktiež prejazd automobilov (toho času sa tvoria výtlky
a jamy na komunikácii) a zmiernia sa nepriaznivé vplyvy dopravy na obyvateľstvo (menej prašná lokalita).
Riešená miestna komunikácia prispieva k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môžu zlepšiť
prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou.
Účelom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie. Výsledkom z realizácie projektu bude
rekonštruovaná miestna komunikácia v obci Bohúňovo po dĺžke 385 m. Prínosom projektu bude zlepšená
cestná infraštruktúra v obci Bohúňovo.
Zlepšenie dostupnosti služieb pre všetkých členov separovanej rómskej komunity v Krížovej Vsi. V prípade
výstavby nových úsekov pozemných komunikácií sa zabezpečí, že jednak občania obývajúci individuálnu
domovú zástavbu zlepšia ich prístup k inštitúciám v obci a taktiež ostatní občania budú mať zlepšený prístup k
základnej škole, multifunkčnému športovému ihrisku a budúcej materskej škole. Skvalitnenie prístupu k týmto
inštitúciám bude mať určite destigmatizačný a desegregačný účinok.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

82

135 821,96 €

zásobník

82

49 121,50 €

zásobník

82

182 112,02 €

zásobník

82

88 422,94 €

zásobník

82

248 944,37 €

zásobník

82

250 000,00 €

zásobník

81

120 968,00 €

zásobník

81

25 626,08 €

zásobník

81

93 073,88 €

zásobník

81

53 257,75 €

zásobník

81

132 095,94 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

093

Názov žiadateľa

Obec Stará Lesná

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Kežmarok

068

Obec Holiša

Lučenec

012

Obec Stročín

Svidník

063

Obec Breznička

Poltár

Účel projektu

Projektovú aktivitu, ktorú sme si zvolili je:
Aktivita A1) Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu inžinierskych stavieb vo forme kapitálových
výdavkov Rámci realizácie tejto aktivity dosiahneme pre obec nasledujúce prínosy:
Prínos pre dané územie – pre obyvateľov obce, okresu, Slovenska, hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj
Projekt je nevyhnutný na posilnenie reprezentačnej funkcie obce, ktorú má ako jedna z obcí, ktorú navštevuje
významná medzinárodná klientela a turisti z celého Slovenska.Dobudovanie cestnej infraštruktúry je v tejto
podobe jednoznačne nevyhnutné. Na miestach, na ktorých bude
infraštruktúra dobudovaná sa nachádza prevažne Rómske osídlenie, z časti vmiešané medzi majoritné
obyvateľstvo.
Účelom projektu je zlepšená dopravná vybavenosť v obci Holiša – prostredníctvom vybudovaných kvalitných
miestnych komunikácií a chodníka. Hlavným cieľom projektu je odstránenie, resp. zmiernenie nežiaducich
rozdielov na úrovni územného rozvoja a zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, prostredníctvom realizácie
projektu. Realizáciou projektu sa skvalitnia verejné služby v obci, zvýši sa kvalita života a prispeje k upevneniu
mestsko-vidieckych vzťahov, zároveň jedným z najdôležitejších prínosov bude zabezpečenie bezpečnej
infraštruktúry cieľovej skupine.
Účelom projektu "rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Stročín" je rekonštrukcia nevyhovujúcich
vozoviek, asfaltových krytov na jestvujúcich vozovkách miestnych komunikácií a preto je potrebné zriadiť
nové živičné kryty z asfaltobetónu. Celková dĺžka rekonštruovaných komunikácií v obci Stročín je 1 058,61 m.
Výsledkom realizácie projektu obce Stročín dosiahne kvalitné miestne komunikácie, čím sa zabezpečí
bezpečnosť prechodu po komunikácii pre obyvateľov obce a návštevníkov obce. Rovnako sa zabezpečia lepšie
podmienky pre prejazd aút, ktoré dosiahnu dlhšiu životnosť rekonštrukciou miestnych komunikácií. Vzhľadom
na aktuálny stav miestnych komunikácií v obci, ktoré sú opotrebené a nachádzajú sa na nich výmole, diery pri
výdatných zrážkach ostáva natečená voda v týchto dierach, čím sa zhoršuje prejazd aút a hrozí väčšie
nebezpečenstvo aj pre okoloidúcich.
Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Breznička prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií
Účelom projektu je zlepšiť kvalitu miestnej infraštruktúry, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov
obce a zároveň sa zlepší plynulosť cestnej premávky. Realizáciou projektu sa posilní vybavenosť územia a
zlepší vizuálny charakter obce, čím sa zvýši konkurencieschopnosť obce Bystré pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu a podpory tvorby nových pracovných miest, čo prispeje k oživeniu znevýhodnenej vidieckej
oblasti a k miestnemu ekonomickému rozvoju.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

80

234 313,10 €

zásobník

80

249 855,50 €

zásobník

80

115 984,50 €

zásobník

80

147 000,00 €

zásobník

80

89 840,79 €

zásobník

80

40 180,91 €

zásobník

077

Obec Bystré

Vranov nad Topľou

025

Obec České Brezovo

Poltár

095

Obec Orávka

Rimavská Sobota

Projekt rieši rekonštrukciu miestnych komunikácií obce Orávka. Riešené komunikácie sa nachádzajú v okrese
Rimavská Sobota v katastrálnom území Orávka. Navrhovaná rekonštrukcia jednotlivých komunikácií má za
úlohu vylepšiť schátraný stav existujúcich komunikácií.

80

91 784,18 €

zásobník

145

Obec Nenince

Veľký Krtíš

Zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov je
rekonštrukcia MK v obci. Realizovaním predmetnej stavby bude vylepšené životné prostredie v obci
zrekonštruovaním 7819,5 m2 miestnych komunikácií.

80

236 813,20 €

zásobník

79

64 573,12 €

zásobník

175

Obec Ratková

Revúca

Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
České Brezovo prostredníctvom rekonštrukcie chodníka v celkovej dĺžke 106 metrov

Účelom projektu je dosiahnutie výsledku realizácie projektu, ktorý prispeje k zmierneniu nežiadúcich
rozdielov v úrovni rozvoja, v prípade miesta realizácie projektu územia regiónu Stredný Gemer a prispeje tiež
k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónoch. Na úrovni obce realizácia
projektu konkrétne dosiahne naplnenie výstupových merateľných ukazovateľov a prispeje k zlepšeniu stavu
povodňou zdevastovaných miestnych komunikácií v časti obce Repištie.
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Interné číslo
Priečinok

115

Názov žiadateľa

Obec Svätuše

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Trebišov

152

Obec Čierna

Trebišov

148

Obec Ďurďoš

Vranov nad Topľou

246

Obec Muránska Huta

Revúca

085

Obec Babie

Vranov nad Topľou

067

Obec Konrádovce

Rimavská Sobota

179

134

073

Mesto Spišská Belá

Obec Šurice

Obec Nižný Hrušov

Kežmarok

Lučenec

Vranov nad Topľou

Účel projektu

Účelom projektu je previesť opravu chodníkov v obci Svätuše v dĺžke 885,71 m a tým zvyšovať ekonomickú
výkonnosť, konkurencieschopnosť obce a regiónu a rozvoj inovácií v obci a regióne pri zabezpečení trvalo
udržateľného rozvoja, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne
dedičstvo regiónov a sídiel. Rekonštrukcia chodníkov sa tiež navrhuje z dôvodu ich značného poškodenia a
zvýšenia bezpečnosti či už občanov alebo návštevníkov obce Svätuše.
V rámci rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry sa navrhuje výstavba nových komunikácií po vybúraní
jestvujúcich. V rámci rekonštrukcie sa počíta s rekonštrukciou chodníka v a vjazdov pozdĺž cesty III/3704.
Prvou aktivitou bude vybúranie jestvujúcich chodníkov a betónových obrubníkov. Po vybúraní jestvujúcich
chodníkov vrátane obrúbenia sa navrhuje vybudovanie nových chodníkov. V rámci projektu sa počíta aj s
odvodnením komunikácii.
Hlavým prínosom realizácie projektu bude zvýšenie dopravnej bezpečnosti chodcov oddelením komunikácií
pre pešiu dopravu a pre dopravu realizovanú motorovými vozidlami. S tým súvisí zvýšenie bezpečnosti,
plynulosti a kvality cestnej premávky. Zvýšenie plynulosti a kvality cestnej premávky povedie k zníženiu jej
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vedľajším prínosom realizácie projektu je zlepšenie vzhľadu obce.
Výsledok realizácie projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v obci, čo je predpokladom jej trvalo
udržateľného rozvoja.
Prínos pre región je v prvom rade bezpečné sprístupnenie regiónu a zvýšenie atraktivity regiónu čo pomôže
zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja
regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.
Hlavným účelom projektu je zlepšenie kvality života občanov zlepšenie základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo a zatraktívnenie obce Babie.
Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rekonštrukcie a dobudovania dopravnej
infraštruktúry - vybavenosti obce Konrádovce s presahom na prepojenie vidieckej oblasti so širšou dopravnou
sieťou (konektivita).
Prínosy: lepšia dostupnosť, obslužnosť územia, plynulosť dopravy, vyšší dopravný komfort a zvýšenie
bezpečnosti.
Hlavným cieľom projektu je zmierniť nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a
územného rozvoja mesta Spišská Belá a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj okresu Kežmarok. Účelom
projektu je riešiť súčasný investičný dlh na základnej technickej infraštruktúre mesta Spišská Belá
rekonštrukciou miestnej komunikácie na Tatranskej ulici v Spišskej Belej na úroveň zodpovedajúcu
požiadavkám súčasnej doby, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy, zlepšiť kvalitu životného
prostredia v predmetnej lokalite a vytvoriť našim obyvateľom kultúrne prostredie, ktoré prinesie okrem
funkčnej náplne projektu aj zvýšenie urbanistickej kvality dotknutého územia.
Účelom projektu je zlepšená dopravná vybavenosť v obci Šurice – prostredníctvom vybudovaných kvalitných
miestnych komunikácií. Hlavným cieľom projektu je odstránenie, resp. zmiernenie nežiaducich rozdielov na
úrovni územného rozvoja a zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, prostredníctvom realizácie projektu.
Realizáciou projektu sa skvalitnia verejné služby v obci, zvýši sa kvalita života a prispeje k upevneniu mestskovidieckych vzťahov, zároveň jedným z najdôležitejších prínosov bude zabezpečenie bezpečnej infraštruktúry
cieľovej skupine.
•skvalitnenie infraštruktúry v obci rekonštrukciou chodníkov vybraných ulíc,
•zlepšenie kvality života občanov aj prostredníctvom posilnenia bezpečnosti chodcov a cestnej premávky,
•zlepšenie prepojenia miestnych komunikácií v obci.
•zvýšenie prístupnosti obyvateľov k inštitúciám obce, ktoré sú potrebné k bežnému životu
•zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvo zlepšenia mobility
•vytvorenie bezbariérového prístupu k autobusovej zastávke prímestskej hromadnej dopravy

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

78

208 481,19 €

zásobník

78

171 627,38 €

zásobník

78

45 420,69 €

zásobník

78

44 200,00 €

zásobník

77

121 072,95 €

zásobník

77

202 083,28 €

zásobník

77

232 343,59 €

zásobník

77

107 229,70 €

zásobník

76

154 528,40 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

144

Obec Trebušovce

Veľký Krtíš

158

Obec Stanča

Trebišov

193

Obec Záhorce

Veľký Krtíš

181

Mesto Lipany

Sabinov

165

Obec Čičava

Vranov nad Topľou

023

Obec Halič

Lučenec

050

Obec Toporec

Kežmarok

028

Obec Hrušov

Veľký Krtíš

Účel projektu

Účelom projektu je zlepšenie technickej vybavenosti obce Trebušovce prostredníctvom rekonštrukcie
miestnych komunikácií.
Výsledok projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktoré sú aktuálne v havarijnom stave v určitých
úsekoch. Kryt jestvujúcich miestnych komunikácií je značne zvetralý, s narušenou celistvosťou v dôsledku
pokládky podzemných inžinierskych sietí. Miestne komunikácie sa nachádzajú v obci Trebušovce, v uličnej
zástavbe rodinných domov a slúžia ako prístupové komunikácie k RD.
Účelom projektu je vylepšenie technickej úrovne majetku obce s cieľom zabezpečiť bezpečnostnú situáciu na
miestnych komunikáciách. Zlepšenie životných podmienok všetkých obyvateľov obce a zabezpečenie
plynulosti a bezpečnosti premávky chodcov. Projekt sa bude realizovať iba v časti SO 01 Rekonštrukcia
chodníkov na ul. Hlavnej a Staničnej v obci Stanča.
Účelom projektu je primeraná komunikačná dostupnosť vlastníkov nielen priľahlých nehnuteľností v daných
častiach obce s centrom obce, ale aj a ostatnými časťami obce.
Výsledkom budú zrekonštruované miestne komunikácie:
1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie CIROVSKEJ v obci ZÁHORCE
2. Rekonštrukcia miestnej komunikácie KOSTOLNEJ v obci ZÁHORCE
3. Rekonštrukcia miestnej komunikácie K ČISTIČKE v obci ZÁHORCE
Projekt tak prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov v obci, nakoľko sa odstráni v súčasnosti nevyhovujúci
technický stav daných komunikácií.
Účelom projektu je skvalitnenie života obyvateľov a návštevníkov mesta, ktorý sa presúvajú z centra peši
mesta k novootvorenému aquaparku.
Predmetom žiadosti je oprava chodníka na Sabinovskej ulici v Lipanoch. Po spustení prevádzky Aquaparku s
okamžitou kapacitou 1000 ľudí a s max. dennou kapacitou (počas pandémie, v zmysle nariadení) 1500 ľudí sa
stal chodník veľmi frekventovaný a je nutná jeho oprava. Chodník je celkovo v zlom technickom stave, ma
poškodené a chýbajúce obrubníky a povrch miestami chýba alebo je v zlom stave a je nebezpečný.
Predmetom projektu je teda komplexná oprava chodníka o dĺžke 280m a šírke 2m
Hlavým prínosom realizácie projektu bude zvýšenie dopravnej bezpečnosti chodcov oddelením komunikácií
pre pešiu dopravu a pre dopravu realizovanú motorovými vozidlami. S tým súvisí zvýšenie bezpečnosti,
plynulosti a kvality cestnej premávky. Zvýšenie plynulosti a kvality cestnej premávky povedie k zníženiu jej
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vedľajším prínosom realizácie projektu je zlepšenie vzhľadu obce.
Výsledok realizácie projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v obci, čo je predpokladom jej trvalo
udržateľného rozvoja.
Výsledkom realizácie projektu bude novovybudovaný obojstranný chodník. Jeho výstavbou sa zaistí bezpečný
pohyb chodcov popri frekventovanej ceste prechádzajúcej naprieč obcou v dĺžke takmer 1km. Benefitom
realizácie výstavby chodníka je aj zlepšeniu vzhľadu centrálnej časti obce, čím sa prispeje k zvýšeniu
spokojnosti obyvateľov a návštevníkov Haliče.
Keďže chodník sa nachádza v blízkosti významných centrálnych bodov obce (Obecný úrad, Slovenská pošta,
katolícky kostol, reštaurácia a iné), denne ním prechádza veľké množstvo ľudí.
Cieľom projektu je výstavba nových chodníkov v centrálnej časti obce Toporec a
zabezpečenie bezpečného prechodu chodcov najmä MRK okolo cesty III. triedy, ktorá
prechádza obcou. Cieľom je taktiež zlepšenie vzhľadu obce nakoľko v predmetných
častiach nie sú vybudované žiadne chodníky.
Účelom projektu je zabezpečenie celoročnej dostupnosti k obydliam na lazoch, prostredníctvom úprav 12
najkritickejších úsekov miestnych štrkových komunikácií v rámci celého katastra obce Hrušov v dĺžke 5 km a
šírke 3 m a to najhospodárnejším a udržateľným spôsobom asfaltovým recyklátom.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

76

78 537,19 €

zásobník

76

112 656,53 €

zásobník

76

78 708,92 €

zásobník

76

45 681,45 €

zásobník

76

95 840,86 €

zásobník

75

249 917,86 €

zásobník

75

250 000,00 €

zásobník

75

53 865,00 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

111

Názov žiadateľa

Obec Hlinné

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Vranov nad Topľou

190

Obec Dolinka

Veľký Krtíš

226

Obec Závada

Veľký Krtíš

027

Obec Sečianky

Veľký Krtíš

044

Obec Vagrinec

Svidník

133

Obec Rakovnica

Rožňava

157

Obec Michaľany

Trebišov

210

Obec Nižná Slaná

Rožňava

Účel projektu

Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií skvalitniť
infraštruktúru obce. Jednou z našich priorít obce je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej
infraštruktúry. Zámerom projektu je zabezpečiť lepšiu dostupnosť pre 1869 obyvateľov k službám denného
kontaktu a ku komunitnému centru. Predkladaným projektom reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so
zlým technickým stavom miestnych komunikácií v našej obci, ktoré slúžia našim obyvateľom ako aj
návštevníkom pre dostupnosť k verejným službám v obci, rodinným domom a inštitúciám.
Účelom projektu je zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry obce formou rekonštrukcie miestnych
komunikácii, konkrétne obrusnej a podkladovej vrstvy vozovky a vybudovania spevnených plôch (parkovacích
státí) v obci Dolinka, pretože súčasný stav miestnych komunikácií je fyzicky opotrebovaný. Výsledkom z
realizácie tohto projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácii, ktoré zabezpečujú dopravné napojenie
rodinných domov, bytovej výstavby, čím sa skvalitní prístup k rodinným domom a bytovým zástavbám, zvýši
sa bezpečnosť prevádzky automobilovej a pešej dopravy, zlepší sa údržba miestnych komunikácií a životné
prostredie v okolí rekonštruovaných ulíc (zníženie hlučnosti, zlepšenie hygieny, zvýšenie čistoty a kultúrnosti
prostredia).
Účelom projektu je oprava 3 úsekov miestnych komunikácií v Závade. V dôsledku realizácie projektu sa zlepší
dopravná vybavenosť obce s príspevkom ku zvyšovaniu zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regióne
pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
Účelom projektu sú povrchové úpravy územia obce Vagrinec, ktoré sú spojené s plynofikáciou. Výsledok
realizácie projektu bude vybudovaný chodník s odvodňovacou stokou s priepustami ústiacimi do miestneho
potoka. Chodník bude umiestnený vedľa štátnej cesty v obci po celej dĺžke. Stavba je nevyhnutným
predpokladom trvalého udržateľného rozvoja obce. Prínosom zrealizovaného projektu bude zabezpečenie
infraštruktúry pre peších s tým spojené zvýšenie ich bezpečnosti. Zároveň osadením stoky – drenážnej rúry
DN300 sa vyrieši problematické odvádzanie dažďovej vody z dotknutých plôch.
Účelom projektu je zlepšenie dopravnej obslužnosti v obci Rakovnica v exponovaných lokalitách, ktoré využíva
väčší počet ľudí. Projekt rieši tristný stav ciest v obci Rakovnica, do ktorých nebolo investované niekoľko
desaťročí a preto sú dnes v stave nevyhovujúcom a nepostačujúcom pre účely prepravy a dopravnej
obslužnosti k stavbám ako denný stacionár, obecný úrad, potraviny, kostoly atď., a slúžia aj ako východiskové
body pre vstup do NP Slovenský kras na Plešiveckú planinu.
Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov skvalitniť infraštruktúru obce.
Jednou z našich priorít obce je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej infraštruktúry. Zámerom
projektu je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 1882 obyvateľov k službám denného kontaktu.
Predkladaným projektom reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so zlou dostupnosťou obyvateľov našej
obce ako aj návštevníkov k verejným službám v obci, rodinným domom a inštitúciám, nakoľko v niektorých
častiach obce absentujú chodníky alebo sú v zlom technickom stave.
Účelom projektu je zlepšenie dopravnej obslužnosti v obci Nižná Slaná aj v miestnej časti Nižnoslanská Baňa v
exponovaných lokalitách, ktoré využíva väčší počet ľudí v spádovej oblasti, než len obyvatelia obývajúci
zástavbu rodinných a bytových domov v blízkostí daných komunikácií.

003

Obec Vyšný Žipov

Vranov nad Topľou

Predkladaný projekt " REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV " je zameraný na zlepšenie a
skvalitnenie dostupnosti obyvateľov obce k verejným inštitúciám a službám v obci Vyšný Žipov. V súčasnosti
obyvatelia obce nemajú zabezpečený vyhovujúci prístup k službám denného kontaktu v obci Vyšný Žipov.
Realizáciou projektu, a to rekonštrukciou miestnych resp. účelových komunikácií dosiahneme kvalitnejšiu
infraštruktúru obce Vyšný Žipov.

036

Obec Vlachovo

Rožňava

Využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia s dôrazom na existujúce prírodné, kultúrne a
materiálne zdroje. Posilniť možnosti rozvoja cestovného ruchu a zážitkových alternatív. Tým otvoriť cestu k
rozvoju inovácií a udržateľnému rozvoju regiónov.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

75

129 590,55 €

zásobník

75

102 088,31 €

zásobník

75

69 359,89 €

zásobník

75

107 044,46 €

zásobník

74

165 663,56 €

zásobník

74

74 374,33 €

zásobník

74

136 625,76 €

zásobník

74

84 277,03 €

zásobník

73

69 389,26 €

zásobník

73

50 893,71 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

010

113

Názov žiadateľa

Obec Zemplínska Teplica

Obec Ratkovské Bystré

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Trebišov

Revúca

127

Obec Šarišský Štiavnik

Svidník

131

Obec Málinec

Poltár

162

Obec Komárany

Vranov nad Topľou

043

Obec Slavošovce

Rožňava

116

Obec Rovňany

Poltár

143

mesto Sabinov

Sabinov

211

Mesto Trebišov

Trebišov

201

Obec Vyšný Mirošov

Svidník

224

Obec Cinobaňa

Poltár

060

Obec Radoma

Svidník

Účel projektu

Zlepšenie technickej a dopravnej vybavenosti obce - regiónu prostredníctvom rekonštrukcie miestnych
komunikácií s pozitívnym dopadom na bezpečnosť cestnej dopravy.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

73

249 673,14 €

zásobník

73

70 547,51 €

zásobník

73

56 379,70 €

zásobník

73

193 482,38 €

zásobník

73

82 951,80 €

zásobník

72

208 770,44 €

zásobník

Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Rovňany prostredníctvom rekonštrukcie miestnej komunikácie.
Účelom projektu bude rekonštrukcia chodníka na ul. Generála L. Svobodu v Sabinove. Cieľom je zrealizovať
kompletnú rekonštrukciu chodníka a to vybúraním jestvujúceho chodníka vrátane obrubníkov a následne
urobiť chodník s novou konštrukciou na požadovanú šírku 1,5 m. Chodník bude začínať za križovatkou ulice
Záhradná s ulicou Generála Slobodu a ukončenie chodníka je navrhované za posledným rodinným domom.
Chodník sa zakončí súčasne s končiacou sa miestnou komunikáciou. Chodník bude dĺžky 425,06 m. Súčasťou
chodníka budú vjazdy ku rodinným domom, na ktoré sa použije tá istá konštrukcia ako na chodníku.
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb pre obyvateľov mesta Sabinov.

72

58 039,26 €

zásobník

72

69 711,20 €

zásobník

Zvyšovanie potenciálu regiónu, životnej úrovne a atraktívnosti pre obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení
trvalo udržateľného rozvoja
Vybudovanie chýbajúcich úsekov chodníka pre peších. Nový chodník je potrebné vybudovať v celkovej dĺžke
927,5 m. Súčasťou objektu je aj vybudovanie zosilnených častí chodníka (väčšia hrúbka dlažby a podkladný
betón) v mieste vjazdov na okolité pozemky.

72

116 370,62 €

zásobník

72

145 751,80 €

zásobník

72

250 000,00 €

zásobník

71

59 505,40 €

zásobník

Účelom projektu je dosiahnutie výsledku realizácie projektu, ktorý prispeje k zmierneniu nežiadúcich
rozdielov v úrovni rozvoja, v prípade miesta realizácie projektu územia regiónu Stredný Gemer a prispeje tiež
k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónoch. Na úrovni obce realizácia
projektu konkrétne dosiahne naplnenie výstupových merateľných ukazovateľov a prispeje k zlepšeniu stavu
zdevastovaných miestnych komunikácií v obci Ratkovské Bystré a časti obce Filier.
Účelom projektu „Rekonštrukcia spevnenej plochy v obci Šarišský Štiavnik“ je zrekonštruovať spevnenú
plochu pri
Obecnom úrade a zriadiť nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 8-II o hrúbke 40 mm a z
asfaltobetónu
ACp 32-II o hrúbke 60 mm na ploche 897,20 m2. Z hľadiska potreby sa dobuduje jej konštrukcia z
asfaltobetónovým krytom na ploche 145,40 m2. Konštrukcia spevnenej plochy sa po jej obvode ohraničí
osadením betónovými obrubníkmi 100/25/15 cm dl.=122,10m. Výsledkom realizácie projektu sa v obci
Šarišský Štiavnik dosiahne kvalitné využívanie verejných financií v kombinácií s financiami obce, čím sa
skvalitní priestor pred Obecným úradom obce.
Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Málinec prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom rekonštrukcie miestnych
komunikácií prispieť zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zníženiu negatívnych vplyvov na životné
prostredie a prostredníctvom výstavby novej vetvy miestnych komunikácií prispieť k zvýšeniu atraktivity obce
ako budúceho potenciálneho bydliska nových obyvateľov a k progresu celej obce.Vedľajším prínosom
realizácie projektu je zlepšenie vzhľadu obce.
Výsledok realizácie projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v obci, ktorý je predpokladom jej trvalo
udržateľného rozvoja.
Rekonštrukciou ciest sa zvýši prevádzková kapacita komunikácií. Svojimi súčasnými nevyhovujúcimi
technickými parametrami vozovky nespĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku
.Položenie asfaltového betónu na cesty k individuálnej bytovej výstavbe a technickej pamiatke – Tunel pod
Homôlkou. Skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov a zvýšenie turistickej aktivity k technickej pamiatke.

Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Cinobaňa, prostredníctvom dobudovania infraštruktúry miestnych komunikácií a chodníkov.
Rekonštrukciou chodníka zabezpečíme bezbariérový prístup obyvateľom ako aj návštevníkom ku kultúrnej
pamiatke – kostolu, z roku 1792 pri ktorom sú 3 chránené lipy, k cintorínu, umožní sa relax nad rozjímaním o
duchovnom živote, vznikne prepojenie chodníkov od autobusovej zastávky, čím sa zvýši bezpečnosť
obyvateľov
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Interné číslo
Priečinok

103

180

Názov žiadateľa

Obec Hradište

Obec Kravany

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Poltár

Trebišov

118

Obec Ozdín

Poltár

146

Obec Veľká Čalomija

Veľký Krtíš

176

Obec Krná

Poltár

200

Obec Dargov

Trebišov

177

Obec Nový Ruskov

Trebišov

188

Obec Čamovce

Lučenec

072

Obec Rudlov

Vranov nad Topľou

Účel projektu

Obec Hradište plánuje rekonštrukciou chodníka v obci zabezpečiť bezpečnejší a kvalitnejší pohyb chodcov.
Zároveň dôjde k skultúrneniu celého priestoru v okolí hlavnej cesty, ako aj k prepojeniu jednotlivých častí
obce, čo umožní efektívny pohyb ľudí a zároveň bude zohľadnený environmentálny i bezpečnostný aspekt.
Prostredníctvom investičných aktivít zameraných na rekonštrukciu súčasného chodníka sa dosiahne zlepšenie
dopravnej infraštruktúry a v neposlednom rade zaistenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce.
Cieľom projektu je vybudovaním chodníka a rekonštrukciou miestnej komunikácie dosiahnuť vyššiu kvalitu
bývania pre obyvateľov obce ako aj rómskych komunít v obci, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre
plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Zároveň sa aj zvýši bezpečnosť
všetkých chodcov, nakoľko doposiaľ neexistuje chodník vedúci okolo cesty III. triedy a pohyb po obci je pre
všetkých obyvateľov extrémne nebezpečný.
Obec Ozdín plánuje prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií zlepšiť stav cestnej infraštruktúry v
obci a skvalitniť dopravu pre potreby obce a jej obyvateľov.Aj keď parametre efektívnosti dopravnej obsluhy
obyvateľstva vo vidieckom prostredí nedosahujú vysoké hodnoty, je ich dopravný a sídelno-rozvojový význam,
predovšetkým na území stredného Slovenska, nenahraditeľný. Prínos realizácie projektu vidí obec v skvalitní
dopravnej dostupnosti územia, zlepšení prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou.
Odstránením nevyhovujúceho technického stavu kritických úsekov sa zlepšia parametre miestnej komunikácie
tak, aby zabezpečovala plynulosť dopravy a zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácií.

Účelom projektu je zlepšenie technickej vybavenosti obce Veľká Čalomija prostredníctvom stavebných úprav
chodníka.
Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Krná prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Hlavým prínosom realizácie projektu bude zvýšenie dopravnej bezpečnosti chodcov ohrozenej jednak rizikom
úrazu spôsobeného zlým technickým stavom chodníka príp. pri kolízii chodcov prechádzajúcich v prípade
nepriechodnosti niektorých úsekov chodníka v dôsledku poveternostných podmienok po hlavnej ceste, s
motorovým vozidlom. S tým súvisí zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a kvality cestnej premávky. Zvýšenie
plynulosti a kvality cestnej premávky povedie k zníženiu jej negatívnych vplyvov na životné prostredie. Cieľom
realizácie projektu je uľahčenie údržby chodníka najmä v zimnom období a zníženie nákladov na údržbu.
Účelom projektu je:Komplexná rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov na ul. Nová a Ul. Lipová.
Jestvujúce chodníky na ul. Novej a ul. Lipovej sú vybudované ako jednostranne v šírke od 1,2 -1,3 m, oddelené
od cestnej komunikácie zeleným pásom. Budovanie chodníkov si vyžiada aj úpravu prejazdov na priľahlé
pozemky. Jestvujúce chodníky sú s krytom živičným.
Účelom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Čamovce a ich stavebná úprava ktorou sa
odstránia jej poruchy a obnovia sa jej základné parametre a charakteristiky. Stavebno – technický stav je v
nevyhovujúcom stave – parametre komunikácie dosiali medzných hodnôt životnosti, vady vozovky sa nedajú
efektívne odstrániť bežnou opravou.
Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj obce Rudlov prostredníctvom rekonštrukcie miestnej
infraštruktúry a vytvorenia bezpečného prístupu obyvateľov obce a jej návštevníkov k objektom občianskej
vybavenosti a verejným službám.

Počet bodov

Výška dotácie

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

71

58 141,80 €

zásobník

71

172 785,32 €

zásobník

71

60 321,08 €

zásobník

71

41 419,00 €

zásobník

71

41 750,96 €

zásobník

71

131 186,75 €

zásobník

71

163 750,80 €

zásobník

70,5

41 422,98 €

zásobník

70

46 000,00 €

zásobník
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Interné číslo
Priečinok

097

Názov žiadateľa

OBEC Hraň

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Trebišov

70

81 602,00 €

zásobník

70

249 200,83 €

zásobník

70

40 665,20 €

zásobník

Kežmarok

Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho
rozvoja v obci Vlkovce prostredníctvom zlepšenia dopravnej a technickej infraštruktúry rekonštrukciou
miestnych komunikácií v obci. Výsledkom realizácie projektu budú zrekonštruované miestne komunikácie v
obci Vlkovce, zodpovedajúce súčasným technickým normám a štandardom v rámci dopravnej infraštruktúry,
čo bude mať za následok podporu regionálneho rozvoja v tejto oblasti, nakoľko obec sa nachádza v okrese
Kežmarok, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska.

70

99 299,48 €

zásobník

Svidník

Realizácia projektu nadväzuje na aktivity obce v oblasti sfunkčňovania a skrášľovania objektov v obci.
Realizácia projektu je prepojená s ďalšími investičnými aktivitami v obce, prostredníctvom ktorých sa obec
snaží vytvoriť atraktívne a bezpečné prostredie. Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom trvalého
udržateľného rozvoja obce a zohľadňuje požiadavky na zabezpečenie dopravnej a pešej obsluhy a technickej
infraštruktúry pre ukončenú a novú individuálnu bytovú výstavbu v obci Nižná Jedľová.Pre obec Nižná Jedľová
bude mať realizácia projektu významný prínos. Pôjde o pozitívny vplyv investície na mnohé oblasti., ku ktorým
môžeme zaradiť napr. zníženie dopravnej nehodovosti a jej dôsledkov, zníženie miery zdravotných rizík
obyvateľov a ich dôsledkov, zvýšenie podielu v sektore dopravy a prepravy, zvýšenie mobility obyvateľov a
turistov, celkový ekonomický rast obce, rozvoj cestovného ruchu.

70

115 514,17 €

zásobník

142

Obec Porostov

Sobrance

149

Obec Teplý Vrch

Rimavská Sobota

Obec Nižná Jedľová

Odporúčanie hodnotiacej
komisie (odporúčaná na FK,
zásobník, neodporúčaná)

zásobník

Veľký Krtíš

239

Výška dotácie

91 566,70 €

Mesto Veľký Krtíš

Obec Vlkovce

Obec Hraň prikročila k vylepšeniu technickej úrovne majetku obce s cieľom zlepšiť prístupovú komunikáciu k
obecnému cintorínu a súčasne zrekonštruovať a zmodernizovať nefunkčné a rozpadávajúce sa oplotenie
okolo cintorína. Súčasný stav komunikácie je neprijateľný, nakoľko šírka komunikácie je nepostačujúca a
vzhľadom na skutočnosť, že predmetnú komunikáciu využívajú aj vozila určené pre vývoz cintorínskeho
odpadu a hlavne povrchová úprava komunikácie je v značne poškodenom stave. Stav komunikácie sťažuje jej
údržbu, najmä prác prevádzaných v zimnom období. Oplotenie okolo cintorína tvorené zo štvorhranného
pletiva, ktoré je kotvené do oceľových stĺpov a tie sú zaliate do betónového základu už dávno neplní svoju
funkciu. Pletivo je na viacerých miestach potrhané (sú v ňom diery), oceľové stĺpy sú nahnuté a betónový
základ je na viacerých miestach vplyvom zmien počasia degradovaný a hrozí jeho úplne rozdrobenie a
následné rozpadnutie.
Obnovou komunikácie sa okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť,
umožní plynulá údržba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie. Súčasne realizáciou
nového oplotenia sa dosiahne celkové zlepšenie pôsobenie cintorína, ako prvku ktorý je súčasťou obecnej
architektúry.

Počet bodov

70

102

212

Účel projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technickej vybavenosti mesta Veľký Krtíš rekonštrukciou chodníka na ulici
Lučenskej v súbehu so štátnou cestou I/75 na parcelách číslo KN“C“ 1951, KN“C“ 1180 (KN“E“ 1051/2), KN“C“
2311/2 (KN“E“ 1515/9), KN“C“ 1952 (KN“E“ 1051/2), KN“C“ 2389/1 (KN“E“ 1515/9 a KN“C“ 2312 evidovaných
na liste vlastníctva č. 1544. Dôvodom stavebných úprav chodníka je jeho zlý stavebno-technický stav, ktorý
ohrozuje bezpečnosť chodcov vedľa frekventovanej štátnej cesty prvej triedy.
Účelom projektu je rekonštrukcia resp. dobudovanie chodníkov a vjazdov v Obci Porostov,
pre zvýšenie občianskej vybavenosti, kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.
Prínosom projektu je skvalitnenie miestnej infraštruktúry obce ako aj regiónu, vytvorením podmienok pre
bezpečnú cestnú premávku, chodcov a zlepšenie prístupu a mobility medzi jednotlivými časťami obce
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