Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu 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

Počet bodov

Výstavba chodníka zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, zlepší kvalitu života obyvateľov
obce, zlepší dopravnú a technickú vybavenosť menej rozvinutého regiónu.
Prínosom bude ucelená komunikácia a chodník, teda spevnené plochy pre všetkých občanov mesta, ako aj pre
iných občanov, ktorí vedia porovnať región. Rovnako bude prínosom aj lepšia dostupnosť ku službám ako
napr. OO PZ, Materská škola, maloobchod a ďalším podnikateľským subjektom.

96

239 157,96 €

odporúčaná žiadosť

95

142 454,80 €

odporúčaná žiadosť

Rožňava

Výsledok realizácie projektu prispeje k zmierneniu nežiaducich rozdielov v úrovni územného rozvoja regiónov
Slovenska a prispeje tiež k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja v najmenej rozvinutých regiónov, kde
okres Rožňava patrí. Na úrovni obce realizácia projektu konkrétne dosiahne naplnenie výstupových
merateľných ukazovateľov a prispeje k zlepšeniu schátralého stavu existujúcich miestnych komunikácií v
nadväznosti na hlavnú cestu II. tr./526 Revúca - Rožňava.

91

88 951,42 €

odporúčaná žiadosť

91

47 147,85 €

odporúčaná žiadosť

90

197 484,27 €

odporúčaná žiadosť

90

74 565,60 €

odporúčaná žiadosť

90

117 240,74 €

odporúčaná žiadosť

90

60 933,40 €

odporúčaná žiadosť

90

215 223,64 €

odporúčaná žiadosť

90

158 254,40 €

odporúčaná žiadosť

047

Obec Dolné Plachtince

Veľký Krtíš

019

Mesto Poltár

Poltár

137

Obec Gočaltovo

052

Obec Kysta

Trebišov

Realizáciou predkladaného projektu sa prispeje k:- skvalitneniu infraštruktúry v obci rekonštrukciou miestnej
komunikácie a priepustu
- zlepšenie kvality života občanov aj prostredníctvom posilnenia bezpečnosti cestnej premávky
- zlepšenie prepojenia miestnych komunikácií v obci
- odstráneniu havarijného stavu priepustu, ktorý ohrozuje nielen majetok obce, ale aj samotných obyvateľov a
v čase silných dažďov obec vynakladá nemalé finančné prostriedky na ochranu majetku a zdravia obyvateľov.
Obec nedokáže naplniť ciele projektu a realizáciu aktivít projektu bez podpory a poskytnutia dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja a z tohto dôvodu predkladá uvedený projekt.

056

Obec Kazimír

Trebišov

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 840 obyvateľov k službám denného kontaktu.

059

Obec Sedliská

Vranov nad Topľou

045

Obec Zámutov

Vranov nad Topľou

020

Obec Kalonda

Lučenec

016

Obec Malý Kamenec

Trebišov

124

Obec Jakubova Voľa

Sabinov

Výsledkom realizácie projektu bude výstavba nového bezpečnostného prístupového chodníka k ZŠ s MŠ v
Sedliskách o dĺžke 190 m. Chodník bude vedený cez dažďovú priekopu odvádzajúcu vodu z hlavnej cesty.
Prínosom projektu je zabezpečenie bezpečnosti chodcov predovšetkým detí smerujúcich za vedomosťami do
miestnej školy a materskej školy.
Účelom predkladaného projektu bolo prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov skvalitniť infraštruktúru obce.
Jednou z našich priorít obce je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej infraštruktúry. Zámerom
projektu bolo zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 3337 obyvateľov k službám denného kontaktu k
významným bodom záujmu v obci (základná škola, obecný úrad, pošta, potraviny a zdravotné stredisko).
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.
Najočakávanejším prínosom realizácie projektu je zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie kvality života obyvateľov
obce a návštevníkov. Výsledkom projektu bude zvyšovanie kvality dopravnej vybavenosti obce, zlepšenie
životných podmienok a čisté prostredie.
Účelom projektu je zlepšiť technickú a dopravnú vybavenosť obce - regiónu prostredníctvom rekonštrukcie
1522m chodníka s pozitívnym dopadom na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej dopravy.
Účelom projektu je zlepšiť dopravnú a technickú infraštruktúru miestnej komunikácie a chodníka pre peších
prostredníctvom rekonštrukčných prác.

Výška dotácie

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

Účel projektu
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Interné číslo
Priečinok

Názov žiadateľa

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

194

Obec Gemerská Panica

Rožňava

208

Obec Stará Bašta

Rimavská Sobota

089

007

038

Obec Jakubovany

Obec Ladomirová

Obec Sečovská Polianka

Účel projektu

Účelom projektu je zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry obce formou rekonštrukcie miestnych
komunikácii ložnou a obrusnou asfaltovou vrstvou, pretože súčasný stav miestnych komunikácií je v
dezolátnom stave. Výsledkom z realizácie tohto projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácii, ktoré vedú k
hlavnej ceste, do obchodov, na poštu, k autobusovej zástavke a pod. Obyvatelia obce dochádzajúci každý deň
do práce, do obchodu, k lekárovi, ako aj deti dochádzajúce do školy, budú mať bezpečnejší a pohodlnejší
prístup k týmto inštitúciám.
Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry
obce Stará Bašta s presahom na konektivitu vidieckej oblasti so širšou dopravnou sieťou. Prínosy: lepšia
dostupnosť, obslužnosť územia, plynulosť dopravy, vyšší dopravný komfort a zvýšenie bezpečnosti.

Počet bodov

Výška dotácie

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

90

114 816,75 €

odporúčaná žiadosť

90

145 998,49 €

odporúčaná žiadosť

Sabinov

Účelom projektu je podpora dopravnej a technickej infraštruktúry pre zlepšenie podmienok bývania a
dopravy na území obce Jakubovany, pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života a zdravia
obyvateľov.
Predmetom projektu je úprava jednostranného chodníka pri ceste III/3175 vľavo v smere do centra obce
Jakubovany. Chodník sa nachádza na Hlavnej ulici vedúcej od začiatku obce po hlavnú križovatku v obci, kde
sa nachádza autobusová zastávka. Investícia sa bude realizovať na parcele č. 603/2 k. ú Jakubovany, LV č.
1503.
Hlavným cieľom projektu v súlade s §3 ods. 1 zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je
podporiť rozvoj najmenej rozvinutého regiónu okresu Sabinov, v ktorom sa obec Jakubovany nachádza, a to
prostredníctvom investície do technického vybavenia obce a podpory jej trvalo udržateľného rozvoja.

89

137 720,98 €

odporúčaná žiadosť

Svidník

Účelom projektu je zlepšenie a skvalitnenie cestnej infraštruktúry v obci, čím sa zlepší prístup k národnej
kultúrnej pamiatke zapísanej v UNESCO – Chrám svätého Michala archanjela turistom a návštevníkom obce
(cca. 10000 ročne) a následne zlepšenie prístupu znevýhodnených občanov pochádzajúcich z MRK, žijúcich
mimo obce v jednom celku k Základnej škole, Materskej škole, obecného úradu, pošte, komunitného centra,
obchodu s rozličným tovarom, ku kostolom (518 občanov).

89

178 786,20 €

odporúčaná žiadosť

Vranov nad Topľou

Žiadateľ, obec Sečovská Polianka, má záujem o zlepšenie podmienok pre obyvateľov obce prostredníctvom
rekonštrukcie pozemných komunikácií v intraviláne obce.
Realizáciou projektu sa prispeje k:
- zlepšeniu a rozvoju slabej lokálnej infraštruktúry v obci a tým zlepšenie kvality života na vidieku,
- zlepšeniu dopravnej obslužnosti centrálnej časti obce,
- zlepšeniu bezpečnosti premávky v obci,
- zlepšeniu vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov,
- podpore hospodárskeho (vrátane vidieckeho cestovného ruchu) a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie
pozitívnych zmien v obci.

89

140 228,27 €

odporúčaná žiadosť

89

42 027,00 €

odporúčaná žiadosť

89

117 544,25 €

odporúčaná žiadosť

88

108 198,99 €

odporúčaná žiadosť

88

140 078,21 €

odporúčaná žiadosť

091

Obec Malé Zlievce

Veľký Krtíš

101

Obec Veľká Ves

Poltár

192

Obec Výborná

Kežmarok

098

Obec Nandraž

Revúca

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti chodcov potrebujeme dokončiť výstavbu chodníka. Stavbu sme začali už v roku
2010. Sme malá obec a z vlastných zdrojov sme ho nedokázali dokončiť. Vlastnými pracovníkmi sme budovali
v menej náročných častiach, podľa finančných možností. Vždy, keď sme mali našetrené financie, zakúpili sme
materiál a po úsekoch sme ho postupne budovali. V prípade, že nezískame žiadnu finančnú pomoc alebo
dotáciu, bude jeho ukončenie trvať minimálne päť rokov. Doteraz sme nikdy nezískali podporu z akčného
plánu menej rozvinutých okresov a ani z prostriedkov, rozdeľovaných pri výjazdových rokovaniach vlády SR.
Účelom projektu je podporiť zvyšovanie kvality bývania, zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
Veľká Ves prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov v celkovej dĺžke 764 metrov.
Projektom zlepšíme dopravnú a technickú vybavenosť regiónu, inžinierskych stavieb, znížime sociálnoekonomickú zaostalosť, zvýšime kvalitu života, zamestnanosť a zamestnateľnosť sociálne slabých skupín,
predovšetkým občanov z MRK.
Výsledok realizácie projektu prispeje k zmierneniu nežiadúcich rozdielov v úrovni územného rozvoja regiónov
Slovenska, v prípade miesta realizácie projektu územia regiónu Stredný Gemer 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, občanmi obce najviac využívaných, komunikácií.
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Interné číslo
Priečinok

053

Názov žiadateľa

Obec Ostrovany

Sídlo žiadateľa v najmenej
rozvinutom okrese

Sabinov

074

Obec Večelkov

Rimavská Sobota

006

Mesto Lučenec

Lučenec

119

Obec Španie Pole

Rimavská Sobota

Účel projektu

Účelom projektu je podpora dopravnej a technickej infraštruktúry pre zlepšenie podmienok bývania a
dopravy na území obce Ostrovany, pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany života a zdravia
obyvateľov.
Predmetom projektu je výstavby chodníka (vrátane dažďovej kanalizácie) v zmysle projektovej dokumentácie
pripravenej Ing. Miroslavom Leškom, autorizovaným stavebným inžinierom, Ostrovany – chodník od MŠ po
OÚ. Investícia sa bude realizovať na parcelách č. 455/1, 169 a 149/1 k. ú Ostrovany, LV č. 450.
Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rekonštrukcie a dobudovania dopravnej
infraštruktúry – vybavenosti obce Večelkov s presahom na prepojenie vidieckej oblasti so širšou dopravnou
sieťou (konektivita).
Prínosy: lepšia dostupnosť, obslužnosť územia, plynulosť dopravy, vyšší dopravný komfort a zvýšenie
bezpečnosti
Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu troch parkovísk a priľahlých chodníkov na priesečnej križovatke ul. M.
Rázusa v meste Lučenec.
Prínosom predkladaného projektu je zlepšenie kvality a konkurencieschopnosti dopravnej a technickej
infraštruktúry mesta Lučenec a samotného regiónu Novohrad. Projekt je v súlade s cieľom zmierňovanie
nežiaducich rozdielov, najmä na úrovni územného rozvoja so zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja.
Účelom projektu je riešenie zlej dopravnej dostupnosti v obci Španie Pole, vytvoriť kvalitné podmienky pre
život obyvateľova návštevníkov obce, skvalitniť verejné priestory obce – rekonštrukciou miestnej
komunikácie.

Počet bodov

Výška dotácie

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

88

54 891,93 €

odporúčaná žiadosť

88

67 606,34 €

odporúčaná žiadosť

88

212 992,37 €

odporúčaná žiadosť

88

97 696,14 €

odporúčaná žiadosť
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