Zoznam neodporúčaných žiadostí 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

130

Obec Dobroč

Lučenec

231

Obec Čebovce

Veľký Krtíš

078

Obec Veľký Blh

Rimavská Sobota

015

114

172

183

164

Obec Tovarné

Obec Drňa

Mesto Kráľovský Chlmec

Obec Jesenské

Obec Studená

Vranov nad Topľou

Rimavská Sobota

Trebišov

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Počet bodov

Výsledkom realizácie projektu bude zlepšenie dopravnej vybavenosti obce, čo prispeje k zlepšeniu podmienok
tak obyvateľov, ako aj návštevníkov obce. Účelom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu a
životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, čím sa zvýši životná úroveň obyvateľov a projekt
prispeje k celkovému rozvoju obce Dobroč.

69,5

44 150,83 €

neodporúčaná žiadosť

69

118 696,72 €

neodporúčaná žiadosť

69

63 915,31 €

neodporúčaná žiadosť

69

58 061,64 €

neodporúčaná žiadosť

69

98 236,76 €

neodporúčaná žiadosť

69

149 839,18 €

neodporúčaná žiadosť

69

64 101,41 €

neodporúčaná žiadosť

69

136 209,19 €

neodporúčaná žiadosť

Prínosom projektu rekonštrukcia chodníka v centrálnej časti obce, ktorý spája najdôležitejšie body občianskej
vybavenosti v obci čo prinesie nielen estetické, ale aj dopravné prínosy a najmä prínosy v oblasti bezpečnosti
chodcov v cestnej doprave.
V súvislosti s lokalitou plánovanej rekonštruovanej miestnej komunikácie jej realizácia prispeje k lepšiemu
prístupu občanov obce – celej verejnosti k službám školstva, kultúry, športu a duchovným a pohrebným
službám poskytovaným v tejto časti obce.
Zlepšenie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja obce Tovarné prostredníctvom zvýšenia úrovne
dopravnej infraštruktúry v centre obce rekonštrukciou krytu miestnej komunikácie – „SO 01 Miestna
komunikácia Vetva A“ a prislúchajúcej spevnenej plochy – „SO 02 Spevnená plocha“, kde cieľovou skupinou
projektu sú obyvatelia obce Tovarné, obyvatelia priľahlých obcí, podnikateľský sektor a návštevníci trhov z
východoslovenského kraja a prihraničných oblastí. Hlavný prínos projektu plynie zo zlepšenia dostupnosti pre
cieľovú skupinu k obradným a pietnym miestam v obci Tovarné. Zároveň je prínosom projektu vytvorenie
dostupnejšieho priestoru pre parkovanie áut hlavne v období konania miestnych trhov, kde obec pravidelne
na mesačnej báze organizuje „Tovarnianske trhy“. Uvedené trhy majú nadregionálny rozmer, sú známe nielen
v okrese Vranov nad Topľou, v celom východoslovenskom kraji ale aj v prihraničných oblastiach.

Výsledok realizácie projektu prispeje k zmierneniu nežiadúcich rozdielov v úrovni územného rozvoja regiónov
Slovenska, v prípade miesta realizácie projektu územia regiónu Gemer-Malohont prispeje tiež k zabezpečeniu
trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónoch. Na úrovni obce realizácia projektu konkrétne
dosiahne naplnenie výstupového merateľného ukazovateľa a prispeje k zlepšeniu stavu zdevastovanej plochy
parkoviska a vybudovanie chodníkov a schodov vedúcich k miestnemu cintorínu.
Predmetom predkladanej žiadosti je zvýšenie technickej vybavenosti pre obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec
a to prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste, za účelom lepšieho
sprístupnenia služieb v meste pre obyvateľov. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym,
technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu
domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.
Účelom projektu je podpora dopravnej a technickej infraštruktúry pre zlepšenie podmienok bývania a
dopravy na území obce Jesenské, pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života a zdravia
obyvateľov. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita ☒ Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu,
inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov.
Účelom, hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií medzi rodinnými domami (vetvy
„A“ – „D“) a príjazdovú cestu ku kultúrnemu domu (vetva „E“) v obci Studená. Výsledkom realizácie projektu
budú moderné a bezpečné komunikácie, vyššia bezpečnosť premávky a zlepšenie dostupnosti miestnych
komunikácií. Cieľovou skupinou realizovaného projektu sú v prvom rade miestni obyvatelia a návštevníci
obce prichádzajúci aj zo susedného Ceredu (Maďarsko).
Cieľová skupina bude prosperovať z realizovaného projektu, pretože sa zjednoduší a komfortní prístup k
rodinným domom a zvýši sa atraktivita obce úpravou plochy pred kultúrnym domom.

Výška dotácie

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

Účel projektu

1/7

Interné číslo
Priečinok

167

213

Názov žiadateľa

Obec Jestice

Obec Rudná

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Rimavská Sobota

Rožňava

199

Obec Šarišské Sokolovce

Sabinov

186

Obec Šávoľ

Lučenec

230

Obec Juskova Voľa

Vranov nad Topľou

117

Obec Hanková

Rožňava

079

Obec Pečovská Nová Ves

Sabinov

092

Obec Čučma

Rožňava

Účel projektu

Strategickou víziou obce je vytvoriť príjemné prostredie pre miestnych obyvateľov a možných záujemcov o
vidiecke bývanie, s vybudovanou, zmodernizovanou a zrekonštruovanou infraštruktúrou, kvalitnými
existenčnými podmienkami a zdravým životným prostredím.
Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií. Vetva A sa napája na štátnu cestu a je
vedená medzi rodinnými domami. Začína od križovatky a končí pri moste. Vetva B je pokračovanie vetvy A za
mostom ako príjazdová komunikácia k obecnému úradu. Vetva C sa napája na miestnu komunikáciu pred
obecným úradom a vedie medzi rodinnými domami. Začína od križovatky a končí pri zástavbe rodinných
domov v obci Jestice v nadväznosti na strategickú víziu obce.
Obnoveným povrchom miestnej komunikácie, plochy pred Domom smútku a cesty na cintorín dôjde k
zvýšeniu úrovne života obyvateľov v obci.
Projekt, na ktorý požadujeme dotáciu bol zrealizovaný v júni 2021, v oprávnenom období vzniku výdavkov.
Potreba jeho realizácie vyplynula z rozvojovej stratégie obce a opierajúc sa o potreby obyvateľov a ostatných
aktérov rozvoja obce.
Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho
rozvoja v obci Šarišské Sokolovce prostredníctvom zlepšenia dopravnej a technickej infraštruktúry výstavbou
a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov v obci. Výsledkom realizácie projektu budú miestne
komunikácie a chodníky pre peších v obci Šarišské Sokolovce, 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 Sabinov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy
Slovenska.
Návrh úpravy miestnych komunikácií formou úpravy a doplnenia vrchného krytu z asfaltobetónu na
komunikáciách v centrálnej časti obce zabezpečí komfortnú jazdu pre jej obyvateľov, čím sa výrazne zlepšia
ich životné podmienky a obec sa stane atraktívnejšou pre jej návštevníkov. Účelom projektu je zlepšenie
stavebno-technického stavu a životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, čím sa zvýši životná
úroveň
obyvateľov
projekt
prispeje k celkovému
obceaŠávoľ.
Predkladaný
projekta rieši
rekonštrukciu
miestnych rozvoju
komunikácií
chodníkov v obci Juskova Voľa. Hlavným
cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v obci Juskova Voľa rekonštrukciou
chodníka a miestnych komunikácií. Predkladaný projekt je v súlade s výzvou a v nej stanoveným typom
podporených aktivít, zároveň nadväzuje na oprávnené podmienky a oprávnené výdavky v rámci aktivity
„zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových
výdavkov“.
Výsledkom realizácie budú stavebné úpravy pozostávajúce zo zarezania konštrukcie vozovky pri napojeniach
na priľahlé komunikácie a vyfrézovania časti existujúceho krytu. Očistí sa existujúci spevnený povrch a položí
sa asfaltová vrstva. Účelom stavby je zlepšenie povrchu vozovky odstránením poškodeného betónového
povrchu. Realizovaná rekonštrukcia pomôže k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti premávky, bezpečnosť
chodcov, obyvateľov ako aj návštevníkov obce. Zlepšia sa podmienky občanov v danej lokalite a prístup ku
kultúrnej pamiatke obce (kostol) a hlavne k turistickým aktivitám, k prírode, ktorou je obec obklopená. Obec
sa dostane do povedomia širokej verejnosti a zachová sa kultúrne dedičstvo v regióne.
Účelom projektu zlepšenie dopravnej dostupnosti priemyselnej zóny v obci Pečovská Nová Ves. Cieľovými
skupinami projektu sú:
1.Podnikateľské subjekty pôsobiace v priemyselnej zóne v obci (8 subjektov) – prínosom a úžitkom pre túto
cieľovú skupinu bude zabezpečený lepší prístup do prevádzok. Lepšia dopravná dostupnosť vytvorí lepšie
možnosti pre rozvoj a rozširovanie pôsobnosti pre firmy, čo následne prispeje k vytváraniu nových pracovných
miest v obci a zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.
Výsledok realizácie projektu prispeje k zmierneniu nežiadúcich rozdielov v úrovni územného rozvoja regiónov
Slovenska a prispeje tiež k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónov. Na
úrovni obce realizácia projektu konkrétne dosiahne naplnenie výstupových merateľných ukazovateľov a
prispeje k zlepšeniu stavu zdevastovaných miestnych komunikácií v jednej z dopravne najviac vyťažovanej
častí obce.

Počet bodov

Výška dotácie

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

69

104 505,40 €

neodporúčaná žiadosť

69

89 052,29 €

neodporúčaná žiadosť

69

233 294,46 €

neodporúčaná žiadosť

69

54 926,38 €

neodporúčaná žiadosť

69

140 967,54 €

neodporúčaná žiadosť

69

131 815,48 €

neodporúčaná žiadosť

68

98 534,36 €

neodporúčaná žiadosť

68

60 122,97 €

neodporúčaná žiadosť

2/7

Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

112

Obec Biel

Trebišov

129

Obec Sačurov

Vranov nad Topľou

184

Obec Havranec

Svidník

240

Obec Soľ

Vranov nad Topľou

178

Obec Čierne nad Topľou

Vranov nad Topľou

206

Obec Figa

Rimavská Sobota

087

Obec Mučín

Lučenec

154

Obec Husiná

Rimavská Sobota

174

Obec Beňadikovce

Svidník

014

Obec Kvakovce

Vranov nad Topľou

Počet bodov

Výsledok realizácie projektu prispeje k zmierneniu nežiadúcich rozdielov v úrovni územného rozvoja regiónov
Slovenska v tomto konkrétnom prípade regiónu Dolného Zemplína a jeho časti Medzibodrožia a prispeje tiež
k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónov. Na úrovni obce realizácia
projektu konkrétne dosiahne naplnenie výstupových merateľných ukazovateľov a prispeje k vybudovaniu
novej miestnej komunikácií, čím sa zlepší dopravná situácia v obci.

68

95 638,48 €

neodporúčaná žiadosť

68

191 126,89 €

neodporúčaná žiadosť

68

54 913,33 €

neodporúčaná žiadosť

68

60 905,52 €

neodporúčaná žiadosť

68

76 519,43 €

neodporúčaná žiadosť

67

49 058,06 €

neodporúčaná žiadosť

66

41 265,92 €

neodporúčaná žiadosť

66

87 137,44 €

neodporúčaná žiadosť

66

55 031,25 €

neodporúčaná žiadosť

66

173 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

Zlepšenie infraštruktúry v obci Sačurov
Účelom navrhovaných stavebných úprav je zlepšenie technického vybavenia obecnej cestnej infraštruktúry
osadením verejného osvetlenia, lavičiek a odpadkových košov.Jednotlivé stavebné objekty, popísané v
objektovej skladbe, budú po slúžiť pre účely investora. Navrhovaná stavba plne rešpektuje požiadavky z
hľadiska funkčnosti, urbanizmu, prevádzky, architektúry a stavebnej techniky, na stavbu v dotknutom území.
Výsledok z realizácie projektu bude prínosom pre všetkých obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce Soľ.
Rekonštrukcia chodníkov sa týka lokalít, z ktorých jedna časť (vetva „B“+ vetva „C“) predstavuje časť
prístupovej cesty pre peších k zdravotnému stredisku a druhá časť (vetva „A“) predstavuje jednu z dvoch
možných prístupových ciest pre peších k aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcii ubytovacieho a reštauračného
zariadenia, ktorá je realizovaná a financovaná miestnym podnikateľom. Vzhľadom k veľkej frekvencii
motorových vozidiel v predmetných lokalitách, ďalším dôležitým prínosom realizácie projektu je zabezpečenie
bezpečnosti pre chodcov.
Zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom stavebnej úpravy prístupovej
účelovej komunikácie umožniť prístup k prvkom občianskej vybavenosti – IBV a zbernému dvoru, a tým
prispieť k zotrvaniu mladých rodín v obci, zvýšeniu atraktivity obce ako budúceho potenciálneho bydliska
nových obyvateľov ako aj k zvýšeniu kvality životného prostredia v obci. Výsledok realizácie projektu prispeje k
zvýšeniu kvality života v obci, čo je predpoklad jej trvalo udržateľného rozvoja.
Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia troch miestnych komunikácií, ktoré sú v dezolátnom stave a sú
frekventované, nakoľko sú situované v obytnej zóne obce. Cieľom obce Figa je s využitím vnútorného
potenciálu vytvoriť príťažlivú a zaujímajú lokalitu pre vidiecke bývanie, zvýšiť kvalitu životného prostredia s
komplexne vybudovanou infraštruktúrou obce.
Účelom projektu je zabezpečenie lepšej dopravnej infraštruktúry a vyššej bezpečnosti obyvateľov obce Mučín,
primárne marginalizovaných rómskych komunít, rekonštrukciou úseku obecnej cesty, nachádzajúcej sa v
lokalite s prevažnou väčšinou obydlí patriacich príslušníkom MRK.
Strategickou víziou obce je s využitím vnútorného potenciálu vytvoriť príťažlivú a zaujímajú lokalitu pre
vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami, potrebnou
infraštruktúrou a dobrou dostupnosťou k vzdelaniu, službám, zdravotnej pomoci a zdravým životným
prostredím.
Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií medzi rodinnými domami ku cintorínu
(vetva A) a príjazdovú cestu ku kultúrnemu domu (vetva B) v obci Husiná v nadväznosti na strategickú víziu
obce.
Cieľom predkladaného projektu je oplotiť posledné miesto odpočinku obyvateľov obce Beňadikovce a
priľahlého Chrámu ochrany Presvätej Bohorodičky v Beňadikovciach, a to vytvorením betónového plotu, ktorý
by zabránil pohybu divej zveri.
Výstavbou chodníka sa zvýši bezpečnosť v okolí štátnej cesty III. triedy pre občanov a návštevníkov - turistov
obce Kvakovce, ktorá je cieľovou destináciou cestovného ruchu, pretože pod obec patrí veľká časť VN Veľká
Domaša.

Výška dotácie

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

Účel projektu

3/7

Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Výška dotácie

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

Účel projektu

Počet bodov

66

91 272,82 €

neodporúčaná žiadosť

234

Obec Honce

Rožňava

Projekt je zameraný na rozvoj turizmu a cykloturizmu v Slovenskom Krase - Plešivecká planina. Cykloturistický
chodník prepojí priamo Silickú planinu s Plešiveckou planinou. Projektom sa zvýši atraktivita obce z hľadiska
turizmu a cykloturizmu, spropaguje sa región Gemera, Slovenského Krasu a využije sa turistický potenciál
regiónu. Projekt prinesie skvalitnenie života v obci a širokom regióne, zlepšia sa možnosti trávenia
voľnočasových aktivít a hlavne sa zlepší navigácia pre turistov, miestnych obyvateľov, aj pre ostatnú širokú
verejnosť navštevujúcu Slovenský Kras.

070

Obec Lúčka

Sabinov

Rekonštrukciou mosta sa predíde jeho uzatvoreniu z dôvodu zlého technického stavu, dosiahne sa predĺženie
životnosti, zlepšenie vzhľadu, predíde sa jeho ďalšiemu znehodnocovaniu, zlepši sa bezpečnosť pre
obyvateľov a návštevníkov obce.

65

56 445,74 €

neodporúčaná žiadosť

135

Obec Hencovce

Vranov nad Topľou

Účelom projektu je: -Rekonštrukcia chodníka – dĺžka 376,50 m Účelom projektu je rekonštrukcia
spojovacieho chodníka z centra obce ku kultúrnemu areálu s altánom a športovému areálu. Zachovanie
identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel prostredníctvom rekonštrukcie
chodníka ulice Hencovská v obci Hencovce.

65

48 428,95 €

neodporúčaná žiadosť

65

65 216,93 €

neodporúčaná žiadosť

Predmetom projektu sú stavebné úpravy námestia v obci Drienčany za účelom zveľadenia verejného
priestranstva v centrálnej časti obce, z ktorej sú prístupné všetky objekty poskytujúce základné služby pre
miestnych obyvateľov aj návštevníkov obce a regiónu Gemer-Malohont. Riešené priestranstvo je zároveň
pomyselnou vstupnou bránou k turistickým zaujímavostiam obce regionálneho i celoslovenského významu.Z
realizácie projektu budú mať bezprostredný úžitok jednak obyvatelia obce a návštevníci obce, ktorí v obci žijú,
pôsobia, využívajú miestne služby alebo ňou len prechádzajú. Projekt však bude prínosný aj pre samotnú
samosprávu obce Drienčany, nakoľko rekonštrukciou námestia zveľadí verejné priestranstvo v obci, zlepší
technickú vybavenosť obce a vysadením zelene vytvorí zdravšie prostredie v centrálnej časti obce.

245

Obec Drienčany

Rimavská Sobota

238

Obec Lastovce

Trebišov

Výstupom projektu budú zrekonštruované pozemné komunikácie, vozovky v obci Lastovce, ktoré umožnia
obyvateľom a návštevníkom obce kvalitné a bezpečné
spojenie s dôležitými inštitúciami priamo v obci, ako je napr. základná a materská škola, futbalové ihrisko,
dôležité predajne, ale napr. i nabíjacia stanica elekotromobilov.

65

65 878,99 €

neodporúčaná žiadosť

Účelom projektu je: 1. Výstavba vyhliadkovej veže pre návštevníkov obce.2. Vybudovanie spomienkového
„parku padlých“ úpravou verejných priestranstiev - Výstavba vyhliadkovej veže je situovaná v Údolí smrti, kde
sú rozmiestnené pozostatky tankovej roty v útoku, z II. Svetovej vojny. Výhľad z vyhliadkovej plošiny bude na
tieto artefakty z II. SV a na celé údolie kde prebiehala Karpatsko-duklianska operácia, ktorá bola jednou z
najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny a významným medzníkom pri oslobodzovaní našej vlasti.

64

122 125,51 €

neodporúčaná žiadosť

63

84 819,24 €

neodporúčaná žiadosť

63

41 174,63 €

neodporúčaná žiadosť

61

90 111,25 €

neodporúčaná žiadosť

61

100 552,48 €

neodporúčaná žiadosť

60

250 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

60

175 472,37 €

neodporúčaná žiadosť

065

Obec Kružlová

Svidník

110

Obec Stará Halič

Lučenec

227

Obec Vyšná Jedľová

Svidník

214

Obec Pavlovce

Vranov nad Topľou

151

Obec Markuška

Rožňava

022

Obec Cabov

Vranov nad Topľou

209

Obec Malý Krtíš

Veľký Krtíš

Účelom projektu je odstrániť rekonštrukčnými – udržiavacími prácami nevyhovujúci technický stav
existujúcej, užívaním znehodnotenej miestnej komunikácie na ul. Obchodná v obci Stará Halič.
Zlepšenie dopravnej technickej vybavenosti, vybudovanie technickej infraštruktúry pre motorovú a
nemotorovú dopravu formou obnoviteľných zdrojov energie
Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov
Účelom je odstránenie poškodeného starého betónového povrchu a položenie novej vrstvy asfaltu.
Realizáciou tohto projektu prispejeme k zlepšeniu podmienok života občanov, zvýši sa aj návštevnosť a
turizmu v obci.
Účelom projektu je vybudovanie kanalizácie v obci Cabov. Bude realizované odkanalizovanie splaškových
odpadových vôd delenou, splaškovou kanalizáciou, napojenou na II. etapu výstavby splaškovej kanalizácie
obce Sečovská Polianka. Prečistenie SOV je navrhnuté v obecnej ČOV v Sečovskej Polianke, vo výstavbe.
Prečistené SOV budú odtekať do recipienta Cabovský potok a následne do rieky Topľa.
Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho
rozvoja v obci Malý Krtíš prostredníctvom zlepšenia dopravnej a technickej infraštruktúry rekonštrukciou
miestnej komunikácie - ulice Sušiny v obci Malý Krtíš. Rekonštrukciou miestnej komunikácie dôjde
k rekonštrukcii vozovky a vybudovaniu jednostranného chodníka pre peších.
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

156

Obec Ľubica

Kežmarok

161

Obec Davidov

Vranov nad Topľou

249

Obec Milpoš

Sabinov

Účel projektu

Účelom projektu je sprístupniť územie za potokom pre všetkých obyvateľov obce a zároveň pripraviť
prepojenie na budúci cyklistický chodník, ktorý sa bude napájať na kostrovú sieť PSK. Pri lávke na ul. Slnečnej
zároveň zjednodušiť prechod do Základnej školy Sv. Kríža pre deti z Ľubice.
Nové možnosti bývania individuálnou domovou výstavbou, rozvoj cykloturizmu-prepojenosť s obcou Cabou a
miestnymi turistickými cieľmi Mazolín, Zapikán a zlepšenie zamestnanosti rozvojom miestneho
poľnohospodárstva ako aj malých živnostníkov ako stolár, klampiar a.i. Zlepšená infraštruktúra a bezpečnosť
miestnej komunikácie.
Prínosom projektu budú zrekonštruované miestnej komunikácie, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Dostavbou
chodníkov k najfrekventovanejším objektom (zastávke autobusu a ku kostolu) sa zvýši bezpečnosť chodcov a
parkovými úpravami a spevnenou plochou sa zvýši atraktivita tohto územia, zvýši sa návštevnosť turistov aj
zo zahraničia, čo bude mať pre obec Milpoš, okres Sabinov a celý región na severe Slovenska finančný prínos a
multiplikačne aj prínos pre ostatné subjekty pôsobiace v obci a regióne.

Počet bodov

Výška dotácie

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

59

135 660,00 €

neodporúčaná žiadosť

58

85 826,43 €

neodporúčaná žiadosť

58

166 362,57 €

neodporúčaná žiadosť

57

225 279,12 €

neodporúčaná žiadosť

139

Obec Bajerovce

Sabinov

Účelom projektu bude navrhovaná rekonštrukcia, ktorá zahŕňa dva úseky miestnych komunikácii v obci
Bajerovce v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia miestnych komunikácii v úsekoch
„A“ v dĺžke 166,0m a „B“ v dĺžke 1187,31m zahŕňa opravu jestvujúcich plôch s poškodeným asfaltovým
povrchom a bude realizovaná v pôvodnej šírke za dodržania jestvujúcich sklonových pomerov v pozdĺžnom aj
priečnom smere. Asfaltový povrch je navrhovaný v zmysle platných STN. Šírkové usporiadanie ostáva
pôvodné. Dotknutá plocha stavebnými prácami bude vrátená do pôvodného stavu.

229

Obec Bara

Trebišov

Účelom projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Bara. Výsledkom budú zrekonštruované
miestne komunikácie v obci, čím sa zvýši kvalita života obyvateľov v obci.

57

185 950,00 €

neodporúčaná žiadosť

096

Obec Stankovce

Trebišov

Účelom a cieľom stavby je rekonštrukcia a dostavba jestvujúcich chodníkov a dobudovanie prvkov oddychovej
zóny v Obci Stankovce. Realizáciou stavebného objektu sa zabezpečí obsluha obecných priestranstiev a
zabezpečí sa prístup k objektom oddychovej zóny, priľahlým nehnuteľnostiam, autobusovej zástavke a
predajni potravín. Zlepší sa stav jednotlivých komunikácií pre peších a zvýši sa bezpečnosť chodcov.

56

60 723,13 €

neodporúčaná žiadosť

56

250 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

55

222 641,04 €

neodporúčaná žiadosť

55

175 930,21 €

neodporúčaná žiadosť

52

43 213,67 €

neodporúčaná žiadosť

51

95 982,00 €

neodporúčaná žiadosť

237

Obec Šarišské Michaľany

Sabinov

021

Obec Nové Hony

Lučenec

159

Obec Ražňany

Sabinov

042

Obec Ďačov

Sabinov

105

Obec Sklabiná

Veľký Krtíš

Zlepšenie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja obce Šarišské Michaľany prostredníctvom zvýšenia
úrovne dopravnej infraštruktúry v obci. A to pri objektoch občianskej vybavenosti ako je športovisko, MŠ, klub
Jednoty dôchodcov Slovenska, obchodné centrum – SO 04 a SO 01, ale aj zlepšenie prístupu peších k
objektom zamestnanosti – budova fabriky IMUNA, a k obydliam bytovým domov na sídlu v obci SO 01, SO 02,
SO 03. Kde cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Šarišské Michaľany, obyvatelia priľahlých obcí
navštevujúci MŠ, obchodné stredisko a športovisko, podnikateľský sektor majitelia prevádzok v obchodnom
centre a významný zamestnávateľ k obci farma firma IMUNA, ale aj náhodní návštevníci obce, obyvatelia
partnerskej obce Dobczyce z Poľska a turisti.
Cestu budú využívať najmä obyvatelia obcí Nové Hony a Veľké Dravce a návštevníci vodného diela Veľké
Dravce, najmä rekreanti, rybári a milovníci vodných športov, čiže široká verejnosť bez obmedzení.
Účelom projektu je podpora dopravnej a technickej infraštruktúry pre zlepšenie podmienok bývania a
dopravy na území obce Ražňany, pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života a zdravia
obyvateľov. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita ☒ Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu,
inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov
Účelom projektu je:
1. rekonštrukcia miestnej komunikácie MK5. Rekonštrukciou miestnej komunikácie MK5, ktorá je obslužnou v
okolí bývalej budovy obecného úradu a kostola sa zlepší stav dotknutého úseku. Zvýši sa tak bezpečnosť
premávky a životnosť miestnej komunikácie, zníži sa nehodovosť a zmiernia sa nepriaznivé vplyvy dopravy na
obyvateľstvo. Na okraji vozovky sa osadia obrubníky. V súbehu s potokom sa obrubník zapustí a doplní
spevnenou krajnicou. Pre zachytenie dažďovej vody sa osadí priekopový žľab z tvárnic TBM 53-30 do
betónového lôžka z betónu C12/15. Žľab bude vyústený do potoka. Okrem toho sa v km 0,074 osadí
odvodňovací žľab BGZ-S SV300 s liatinovými mrežami. Zo BGZ-S žľabu sa voda odvedie priekopovým žľabom
do potoka.
Účelom projektu je zlepšenie technickej vybavenosti obce Sklabiná prostredníctvom rekonštrukcie miestnych
komunikácií.
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

090

Obec Kamenica

Sabinov

204

Obec Podhorany

Kežmarok

002

Obec Rakovčík

Svidník

054

Obec Červenica pri Sabinov

Sabinov

138

153

215

Obec Tichý Potok

Mesto Tisovec

Obec Prša

Sabinov

Rimavská Sobota

Lučenec

136

Obec Streda nad Bodrogom

Trebišov

221
166

Obec Žalobín
Obec Vrbov

Vranov nad Topľou
Kežmarok

029

Obec Pleš

Lučenec

Účel projektu

Účelom realizácie tohto projektu je zvýšenie kvality miestnej komunikácie, ktorá je momentálne v zlom
technickom stave, čím by sa zvýšila početnosť návštevníkov miestnej agrofarmy, ktorá sa zaoberá chovom
hospodárskych zvierat a produkciou poľnohospodárskych výrobkov a nárastom pracovných miest na
agrofarme. Je častým cieľom náučného poznania žiakov základných a stredných škôl, ako aj turistov z celého
regiónu. So zvýšením kvality miestnej komunikácie sa značne zvýši aj návštevnosť kamenického hradu, ku
ktorému sa prichádza spomínaným úsekom cesty. Spomínanú lokalitu ročne navštívi cca 1000 návštevníkov.
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov obce k verejným inštitúciám a službám v obci hlavne (základná škola,
materská škola, obecný úrad). Z výstupov projektu budú mať dlhodobý prínos všetci obyvatelia obce nielen
majoritné obyvateľstvo aj MRK. Realizácia projektu pozitívne prispeje k zvýšeniu úrovne obyvateľov obce a
zlepšeniu životného prostredia v obci Podhorany..
Očakávaným výsledkom projektu je zrealizovať zastrešenie exteriérového pódia v letnom amfiteátri obce a
tým zmeniť nevyhovujúci súčasný stav, ako aj spoločenskú požiadavku na zlepšenie podmienok na kultúrny a
relaxačný život obyvateľov a návštevníkov obce Rakovčík.
Projektom sa zabezpečí vyššia úroveň kultúrneho života v obci, čím obec napomôže k tomu, aby sa celkove
zlepšila kvality života obyvateľov a aby im ponúkla viacej možností zábavy a trávenia voľného času a
kvalitnejšie základné služby v obci
Účelom projektu je dopravné napojenie priľahlého územia a pozemkov určených na individuálne bytovú
výstavbu na nadradenú cestnú sieť – sieť miestnych komunikácií v obci Červenica pri Sabinove
Obec Tichý Potok má veľmi poškodené miestne komunikácie a časť týchto komunikácii je len spevnená
komunikácia pravidelným násypom. Realizáciou nových živičných povrchov (asfaltových) taktiež oprava
odvodňovacích kanálov ( zvedením dažďovej vody do priekop) zabezpečí dlhšiu životnosť týchto miestnych
komunikácii, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti s napojením na štátnu komunikáciu.
Cieľom projektu je celková rekonštrukcia miestnej komunikácie Podhradová, ktorá je jedinou
prístupovou komunikáciou k rodinným domom v danej lokalite mesta Tisovec. Tak isto slúži v prípade havárie,
prípadne pri opravách porúch inžinierskych sietí na ceste 1. triedy I/72 Brezno – Rimavská Sobota, ktoré sa
vyskytujú v inkriminovanom úseku často, ako jediná náhradná jednosmerná obchádzková komunikácia. Tiež
slúži ako cyklotrasa a prístupová komunikácia k náučnému chodníku Hradová.
Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme
kapitálových výdavkov, ktorého hlavnou aktivitou je novostavba chodníka v obecnom cintoríne v obci Prša.
Výsledkom realizácie projektu bude novo vystavaný chodník v cintoríne. Modernizácia verejnej služby v obci
Prša vytvára základy pre spoľahlivú a pohodlnejšiu infraštruktúru s kvalitnými verejnými službami pre
obyvateľov a návštevníkov. Prínosom projektu bude odstránenie a zmiernenie nežiaducich rozdielov v
regióne, ako aj zvýšenie kvality života obyvateľov na vidieku, pre návštevníkov a zvýšenie atraktívnosti obce.
V rámci rekonštrukcie a obnovy peších komunikácií sa navrhuje výstavba nových peších komunikácií po
vybúraní jestvujúcich. V rámci rekonštrukcie sa počíta s rekonštrukciou chodníkov a vjazdov od Železničnej
stanice do centra obce a do jej jednotlivých častí. 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 a osadením varovných pasov
ktoré upozornia nevidiacich a slabozrakých pred vstupom do nebezpečného priestoru .
žiadateľ neuvideol účel projektu (chýba príloha)
Žiadateľ neuviedol. Chýba príloha P1_1
Výmena asfaltového krytu komunikácie v centrálnej časti obce zabezpečí komfortnú jazdu pre jej obyvateľov,
čím sa výrazne zlepšia ich životné podmienky a obec sa stane atraktívnejšou pre jej návštevníkov. Účelom
projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu a životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky, čím sa zvýši životná úroveň obyvateľov a projekt prispeje k celkovému rozvoju obce Pleš.

Počet bodov

Výška dotácie

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

48

43 231,65 €

neodporúčaná žiadosť

44

160 254,68 €

neodporúčaná žiadosť

43

50 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

42

250 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

42

92 439,00 €

neodporúčaná žiadosť

38

142 070,67 €

neodporúčaná žiadosť

37,5

42 940,73 €

neodporúčaná žiadosť

35

204 908,27 €

neodporúčaná žiadosť

25
17

41 170,22 €
125 357,27 €

neodporúčaná žiadosť
neodporúčaná žiadosť

0

105 341,89 €

neodporúčaná žiadosť
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

040

Obec Ľuboreč

Lučenec

013

Obec Priekopa

Sobrance

140

Obec Dlhé Klčovo

Vranov nad Topľou

202

Obec Divín

Lučenec

248

Obec Torysa

Sabinov

Účel projektu

Výsledkom realizácie projektu bude vybudovaný chodník pozdĺž štátnej cesty I/75. Jeho výstavbou sa zaistí
bezpečný pohyb chodcov popri frekventovanej cestnej komunikácii. Chodník sa skladá z dvoch častí. Výstavba
prvej časti vedúca od autobusovej zastávky po lesný závod, je už zrealizovaná. Druhá časť chodníka bude viesť
od lesného závodu k rodinným domom. Dĺžka druhej časti chodníka je 129,95m. Prínosom realizácie výstavby
2. etapy chodníka je aj zlepšenie vzhľadu dotknutej časti obce, čím sa prispeje k zvýšeniu spokojnosti
obyvateľov a návštevníkov Ľuboreči.
Keďže chodník sa nachádza v blízkosti významných bodov obce (autobusová zastávka, lesný závod), denne
ním prechádza veľké množstvo ľudí.
Obec Priekopa 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.
Účelom projektu je prispieť k regionálnemu rozvoju, k zlepšeniu vybavenosti obce, k rozvoju cestovného
ruchu, k rozvoju obce a samotného kraja. Zámerom projektu je zlepšenie občianskej a voľnočasovej
infraštruktúry, rozvoj religiózneho cestovného ruchu. Výstavba pútnického objektu, resp. stavby umožní
realizovať púte veriacich a rozvíjať pútnický turizmus. Objekt Oddychová zóna - záhrada Panny Márie bude
slúžiť všetkým pútnikom, ktorí navštívia pútnické miesto za účelom rozvoja duchovných hodnôt a načerpania
duchovných síl. Výstavba oddychovej zóny umožní voľnočasové a spoločenské aktivity aj pre ostatných
návštevníkov bez náboženského vierovyznania.
Výmena asfaltového krytu miestnej komunikácie zabezpečí komfortnú jazdu pre jej obyvateľov, čím sa
výrazne zlepšia ich životné podmienky a obec sa stane atraktívnejšou pre jej návštevníkov, ktorých počet sa
každým rokom zvyšuje. Účelom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu a životnosti vozovky,
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, čím sa zvýši životná úroveň obyvateľov a projekt prispeje k celkovému
rozvoju obce Divín.
Projekt je zameraný na zlepšenie technického stavu miestnej komunikácie v obci Torysa.

Počet bodov

Výška dotácie

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

0

97 920,84 €

neodporúčaná žiadosť

0

145 257,44 €

neodporúčaná žiadosť

0

145 800,00 €

neodporúčaná žiadosť

0

104 553,51 €

neodporúčaná žiadosť

0

250 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

0

167 200,00 €

neodporúčaná žiadosť

058

Obec Buzitka

Lučenec

Účelom projektu je zlepšiť dopravnú vybavenosť našej obce prostredníctvom zrekonštruovaných kvalitných
miestnych ciest. Hlavným cieľom realizácie projektu je skvalitnenie života a životnej úrovne našich občanov
čím by sa dokázala zlepšiť – zabezpečiť bezpečnejšia infraštruktúra cieľovej skupiny.

075

Obec Majerovce

Vranov nad Topľou

Účelom je zlepšenie vizuálneho charakteru obce, bezbariérového prístupu pre chodcov, revitalizácie vidieckej
krajiny, kvality miestnej infraštruktúry, čím sa zvýši bezpečnosť života obyvateľov i návštevníkov obce.

0

75 602,48 €

neodporúčaná žiadosť

173

Obec Kladzany

Vranov nad Topľou

Zlepšenie kvality bývania a dostupnosti verejných služieb v novej lokalite obce pre obyvateľov (zvlášť pre
špecifikované cieľové skupiny).

0

30 969,00 €

neodporúčaná žiadosť
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