Zoznam neodporúčaných žiadostí z aktivity č. 2
Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov

Interné číslo
Priečinok

235

061

122

236

243

088

Názov žiadateľa

Obec Bottovo

Obec Veľké Dravce

Obec Mikušovce

Obec Matiaška

Obec Merník

Obec Silica

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Účel projektu

Počet
bodov

Výška dotácie

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

Rimavská Sobota

Účelom projektu je pokračovanie v rekonštrukcii miestnych komunikácií vo vlastníctve obce v doposiaľ
nezrekonštruovaných častiach (vetva A a B tak, ako to vyplýva z projektovej dokumentácie) a dosiahnuť tým
zvýšenie bezpečnosti premávky, vrátane bezpečnosti chodcov (keďže v obci nie sú vybudované chodníky) a
zlepšenie dostupnosti obyvateľstva, verejnej hromadnej dopravy z cesty II triedy 531, Rýchlej zdravotnej
pomoci dislokovanej v obci a hasičov, subjektov poskytujúcich služby a pod. do centra obce Bottovo, ako aj
obyvateľstva k svojim rodinným domom a zároveň aj zlepšenie prístupnosti k službám v obci.

69

75 455,18 €

neodporúčaná žiadosť

Lučenec

Zámerom projektu sú investície v rámci miestneho rozvoja, za účelom zlepšenia dopravnej vybavenosti v obci
Veľké Dravce. 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.

68

55 682,08 €

neodporúčaná žiadosť

Lučenec

Účelom projektu je zlepšenie stavu infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti, zmierňovať nežiaduce rozdiely na
úrovni územného rozvoja regiónov a tým zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, a to opravou
jestvujúcich chodníkov v obci Mikušovce. Výsledkami realizácie projektu budú opravené, resp. obnovené
chodníky v obci Mikušovce, ktoré sú tvorené z 2 vetiev. Prínosom zrealizovaného projektu bude zlepšenie v
súčasnosti nevyhovujúceho stavebno-technického stavu chodníkov v obci, ako aj zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov.

67

250 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

65

45 554,50 €

neodporúčaná žiadosť

63

60 842,16 €

neodporúčaná žiadosť

60

95 000,00 €

neodporúčaná žiadosť

Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

Rožňava

Účelom projektu je zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom opravy
miestnych komunikácií prispieť k lepšej prístupnosti občianskej vybavenosti ale hlavne 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 zlepšením dopravnej a technickej vybavenosti obce a regiónu prostredníctvom opravy
miestnej komunikácie prispieť k lepšej prístupnosti občianskej vybavenosti a k zvýšeniu bezpečnosti a kvality
cestnej premávky a zníženiu jej 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.
Obnovou povrchu komunikácie cyklomagistrály a odpočívadla pri Silickej ľadnici sa zvýši bezpečnosť turistov a
vytvoria sa komfortnejšie podmienky pre pešie prechádzky a cyklotúry. Trasa sa stáva celoročne užívanou.
Zlepšia sa podmienky pre rozvoj a pestovanie iných druhov športu, napr. beh, kolieskové korčuľovanie. V
zimnom období je jazero Farárova jama tiež vhodným prostredím pre pestovanie zimných športov. Očakáva sa
jeho zvýšená návštevnosť, pretože leží pri cyklomagistrále. Trasa bude slúžiť aj pre beh na lyžiach. V
neposlednom rade je úsek dôležitý aj pre cestnú premávku, nakoľko tvorí alternatívnu obchádzkovú trasu v
prípade, keď je dopravná nehoda na horskom priechode Soroška.
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

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

Účel projektu

Počet
bodov

60

101 787,72 €

neodporúčaná žiadosť

Výška dotácie

147

Obec Gočovo

Rožňava

Rekonštrukciou časti miestnej obslužnej komunikácie, ktorá vedie hlavnou časťou obce a pripája sa na hlavný
dopravný ťah štátnej cesty I/67 smer Nižná Slaná – Vlachovo, sa skvalitní dopravná manipulácia, zlepší sa
bezpečnosť premávky, zjednoduší jej celoročná údržba, čo prispeje k podpore regionálneho rozvoja v okrese
Rožňava, zvýšeniu konkurencieschopnosti obce a zlepšeniu životného prostredia. Skultúrnením cestnej siete v
obci je predpoklad intenzívnejšieho prílevu návštevníkov národnej kultúrnej pamiatky: rodný dom akademika
Jura Hronca a jeho hrob s pamätníkom. Na hlavnej trase A4 okrem spomenutej národnej kultúrnej pamiatky
sa nachádzajú kľúčové objekty obce: predajňa potravín, kultúrny dom, evanjelický kostol, materská škola,
autobusová zastávka, pohostinstvo. Zrealizovaný projekt uľahčí a skultúrni prístup k nim.

109

Obec Silická Brezová

Rožňava

oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti , zlepšenie podmienok pre život obyvateľov, skvalitnenie základných
služieb v obci- počet návštevníkov je kľúčovým rozvojovým faktorom ďalšieho zvyšovania kvantity a kvality
miestnych služieb.

58

59 500,00 €

neodporúčaná žiadosť

160

Mesto Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Účelom projektu je obnovenie funkčnosti chodníka pre peších čim sa zabezpečí jeho funkčnosť a
priechodnosť a zároveň sa zvýši bezpečnosť jeho používateľov – chodcov pri pešej doprave do centra a k
službám občianskej vybavenosti.. Obnovený chodník bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta Rimavská Sobota
ako aj návštevníkom mesta z iných častí okresu.

56

163 173,14 €

neodporúčaná žiadosť

191

Mesto Hnúšťa

Rimavská Sobota

Podpora regionálneho rozvoja mesta prostredníctvom zlepšenia dopravnej a technickej vybavenosti v meste
Hnúšťa. Výsledkom projektu je obnovená miestna komunikácia a parkovisko v meste.

49

48 882,28 €

neodporúčaná žiadosť

082

Obec Šarišské Dravce

Sabinov

36

78 698,00 €

neodporúčaná žiadosť

066

Mesto Hanušovce nad Topľou

Vranov nad Topľou

25

92 579,37 €

neodporúčaná žiadosť

222

Obec Nižný Hrabovec

Vranov nad Topľou

15

154 890,97 €

neodporúčaná žiadosť

233

Obec Vysoká

Sabinov

10

52 350,60 €

neodporúčaná žiadosť

Zlepšenie technickej vybavenosti obce a infraštruktúry
Hlavným účelom projektu je zlepšenie dopravnej infraštruktúry v strategickej časti mesta a tým podpora
vzdelávania, podnikania, cestovného ruchu aj integračných aktivít MRK, keďže na predmetnej ulici sídli ZŠ,
rómske pastoračné centrum, podnikateľské subjekty a NKP (židovský cintorín) Ekonomické prínosy: zníženie
nákladov mesta na opravy existujúcich pozemných komunikácií, zvýšenie hodnoty majetku mesta, podpora
vytvárania investičných stimulov a aktivizácia miestneho podnikania pre vytváranie nových pracovných
príležitostí.
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, zníženiu nákladov na údržbu, ako aj k zlepšeniu vzhľadu obce. Výsledok
realizácie projektu prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov a prístupnosti k občianskej vybavenosti,
vrátane obyvateľov, ktorí sú príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít, čo je predpokladom jej trvalo
udržateľného rozvoja.
Účelom projektu je zlepšenie najmä dopravnej vybavenosti územia obce Vysoká so zámerom zmierňovať
nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov. Účelom
projektu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce a to prostredníctvom modernizácie základnej
infraštruktúry, medzi ktorú patrí aj dopravná infraštruktúra spočívajúce v miestnych komunikáciách.
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