Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka z aktivity č. 2
Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov

Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

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

Účel projektu

Počet
bodov

75

41 142,00 €

zásobník

Výška dotácie

198

Obec Podhoroď

Sobrance

Účelom projektu je zlepšenie stavu a kvality miestnych komunikácií prostredníctvom rekonštrukcie miestnych
komunikácií (viď príloha - výkresová časť + rozpočet) v štyroch lokalitách, ktorá bude mať za následok zvýšenie
dostupnosti (aj pre vozidlá HaZZ a prvej pomoci), zlepšenie komfortu prepravy, zlepšenie bezpečnosti
premávky a životnosti miestnej komunikácie. Zníži sa nehodovosť a zmiernia sa nepriaznivé vplyvy dopravy na
obyvateľstvo (nebude tak prašné okolie komunikácie). V zimných mesiacoch sa zlepší dostupnosť ako aj
možnosť údržby predmetných komunikácií, ktorých časť toho času nie je spevnená, čo marí snahu obce v pri
zimnej údržbe miestnych komunikácií.

241

Obec Ruský Hrabovec

Sobrance

Obnovou chodníkov sa okrem docielenia kvality a bezpečnosti, umožní plynulá údržba a samozrejme celkové
architektonické pôsobenie stavby na okolie. Skultúrnením siete chodníkov v obci je predpoklad prílevu aj
náročnejších záujemcov a budúcich osadníkov a tým aj náväzného prílevu podnikateľských aktivít, rozšírenia
malého a stredného podnikania v obci.

75

147 759,45 €

zásobník

155

Obec Prosačov

Vranov nad Topľou

Účelom projektu je zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom opravy
miestnych komunikácií prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a kvality cestnej premávky a zníženiu negatívnych
vplyvov na životné prostredie, ako aj k zlepšeniu vzhľadu miestnej rómskej osady ako aj celej obce.

75

40 730,95 €

zásobník

125

Obec Benkovce

Vranov nad Topľou

72

46 805,88 €

zásobník

163

Obec Michalok

Vranov nad Topľou

72

49 064,57 €

zásobník

71

243 459,10 €

zásobník

70

168 719,00 €

zásobník

70

145 567,36 €

zásobník

232

Obec Červená Voda

Sabinov

008

Mesto Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

035

Mesto Rožňava

Rožňava

Obnovou a údržbou miestnych komunikácií prispieť k skvalitneniu života obyvateľov obce, zvýšeniu
bezpečnosti cestnej premávky a zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Účelom projektu je zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom opravy
miestnych komunikácií prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a kvality cestnej premávky a zníženiu negatívnych
vplyvov na životné prostredie, ako aj k zlepšeniu vzhľadu obce. Výsledok realizácie projektu prispeje k zvýšeniu
kvality života v obci, ako aj atraktívnosti obce pre cestovný ruch, čo je predpokladom jej trvalo udržateľného
rozvoja.
Účelom projektu je zlepšenie najmä dopravnej a technickej vybavenosti územia obce Červená Voda so
zámerom zmierňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného
rozvoja regiónov. Účelom projektu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Červená Voda a to
prostredníctvom modernizácie základnej infraštruktúry, medzi ktorú patrí aj dopravná infraštruktúra
spočívajúca v miestnych komunikáciách, ktoré sú však v obci ohrozované prívalovými dažďami a povrchovou
vodou. Z tohto dôvodu je potrebné pri miestnych komunikáciách riešiť odvodnenie, aby nedochádzalo k
poškodzovaniu miestnych komunikácií a znehodnocovaniu dopravnej vybavenosti obce.
Cieľom projektu je zabezpečiť formou opravy chodníkov, komunikácií a infraštruktúry v meste Vranov nad
Topľou zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti.
Predmetom projektu je obnova povrchu a opravy miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a parkovísk v správe
Mesta Rožňava s cieľom podporiť regionálny rozvoj v okrese Rožňava.
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