Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu 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

018

Obec Ružiná

Lučenec

009

Mesto Fiľakovo

Lučenec

034

Obec Ratka

Lučenec

048

Obec Štefurov

Svidník

026

Obec Ostrov

Sobrance

120

obec Soboš

Svidník

004

Obec Belina

Lučenec

Účel projektu

Účelom projektu je odstrániť stavebnými úpravami havarijný stav na existujúcich chodníkoch v obci Ružiná.
Súčasne výstupy projektu, t.j. obnovené chodníky prinesú:
- zvýšenie bezpečnosti pohybu peších po území obce a prepojenie a prístup jednotlivých komunít obce k
inštitúciám a službám v obci, a to:
--- k vzdelávacím inštitúciám – Materská škola, Základná škola,
--- k obecnému úradu,
--- k centrálnej zbernej poštovej schránke,
--- k autobusovým zastávkam hromadnej dopravy, k obchodným prevádzkam,
--- k športoviskám,
--- kultúrnym a duchovným organizáciám.
Zámerom projektu sú investície v rámci mestského rozvoja za účelom zlepšenia dopravnej vybavenosti v
meste Fiľakovo. Hlavným cieľom projektu je odstránenie, resp. zmiernenie nežiadúcich rozdielov na úrovni
územného rozvoja a zlepšenie udržateľných vzťahov medzi mestskými rozvojovými centrami a ich zázemí vo
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, prostredníctvom realizácie projektu. Realizáciou projektu
sa skvalitnili verejné služby v meste, zvýšila sa kvalita života, zároveň jedným z najdôležitejších prínosov je
zabezpečenie bezpečnej infraštruktúry cieľovej skupiny.
Účelom projektu je rekonštrukciou dopravnej infraštruktúry v obci Ratka skvalitniť napojenie obce na širšiu
dopravnú sieť, čím sa zlepší kvalita života pre obyvateľstvo obce a prispeje sa k odstraňovaniu/ zmierňovaniu
nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a
zabezpečí sa trvalo udržateľný rozvoj regiónu.
Účelom projektu „Obnova miestnych komunikácií v obci Štefurov“ je obnova nevyhovujúcich vozoviek,
asfaltových krytov na jestvujúcich vozovkách miestnych komunikácií a preto je potrebné zriadiť nové živičné
kryty z asfaltobetónu. Konštrukcia obnovených vozoviek v obci Štefurov ostane nezmenená (pôvodná)
nakoľko sa zriadi len nový živičný kryt z asfaltobetónu AB III hrúbky 60mm alebo sa doplní konštrukcia
vozovky v havarijných úsekoch v nasledovnej skladbe:
asfaltobetón AB III 40 mm obaľované kamenivo OK II 100 mm vibrovaný štrk VŠ 290 mm
Obec Ostrov 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.
Hlavné prínosy projektu je možné sformulovať do nasledujúcich bodov:
- zlepšenie kvality života obyvateľov obce,
- zabezpečenie dostupného dopravného prepojenia
- zvýšenie bezpečnosti v obci
- oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti
- zlepšenie životného prostredia v obci
- atraktívny vzhľad obce.

Lepší prístup obyvateľov obce k sociálnej infraštruktúre –k všetkým inštitúciám obce, k obchodu s potravinami
a verejnej doprave, dôjde k zmierneniu nežiadúcich
rozdielov v úrovni hospodárskeho, sociálneho rozvoja.

Počet
bodov

Výška dotácie

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

95

60 776,32 €

odporúčaná žiadosť

92

161 012,21 €

odporúčaná žiadosť

91

152 515,16 €

odporúčaná žiadosť

90

133 717,96 €

odporúčaná žiadosť

89

69 260,53 €

odporúčaná žiadosť

85

112 630,29 €

odporúčaná žiadosť

84

54 507,45 €

odporúčaná žiadosť
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Účel projektu

Počet
bodov

V obci Kračúnovce z dôvodu nevyhovujúcich vozoviek, asfaltových krytov na jestvujúcich vozovkách miestnych
komunikácií a jestvujúcich chodníkov, je potrebné zriadiť nové živičné kryty z asfaltobetónu ACo 8-II; STN EN
13108-1.I hrúbky 40mm a z asfaltobetónu ACP 32-II; STN EN 13108-1 60mm

82

40 985,02 €

odporúčaná žiadosť

78

57 813,24 €

odporúčaná žiadosť

76

63 366,00 €

odporúčaná žiadosť

Výška dotácie

170

Obec Kračúnovce

Svidník

169

Mesto Modrý Kameň

Veľký Krtíš

205

Obec Ruská Bystrá

Sobrance

168

Obec Veľké Revištia

Sobrance

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 a tým aj náväzného
prílevu podnikateľských aktivít, rozšírenia malého a stredného podnikania v obci.

76

119 081,44 €

odporúčaná žiadosť

080

Obec Lendak

Kežmarok

Jedná sa o rekonštrukciu chodníka v jednej z najfrekventovanejších častí obce Lendak. V predmetnej lokalite
sa totiž nachádza Základná škola, Materská škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola a
Zdravotné stredisko. Jedná sa o chodník pre peších o celkovej dĺžke 300 m a výmere 450 m2.

76

53 397,03 €

odporúčaná žiadosť

76

101 426,07 €

odporúčaná žiadosť

76

220 106,21 €

odporúčaná žiadosť

76

45 767,05 €

odporúčaná žiadosť

76

45 145,13 €

odporúčaná žiadosť

76

49 830,00 €

odporúčaná žiadosť

76

99 402,92 €

odporúčaná žiadosť

Prínos/ výsledok z realizácie projektu vidíme hneď vo viacerých oblastiach a pre viaceré cieľové skupiny, a to
mesto (samospráva), obyvatelia mesta, návštevníci mesta, turisti, podnikateľské subjekty, užívatelia služieb
mesta.
Účelom projektu je zlepšenie stavu a kvality miestnych komunikácií prostredníctvom opravy miestnej
komunikácie (viď príloha - technická správa), ktorá bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti premávky a
životnosti miestnej komunikácie. Zníži sa nehodovosť a zmiernia sa nepriaznivé vplyvy dopravy na
obyvateľstvo.
Jednotlivé stavebné úpravy, popísané v objektovej skladbe, budú po obnove slúžiť pre účely verejnosti.
Navrhovaná oprava plne rešpektuje požiadavky z hľadiska funkčnosti, prevádzky a stavebnej techniky, na
obnovenú stavbu v dotknutom území.

001

Obec Radzovce

Lučenec

Projekt rieši investície v rámci zlepšenia stavu infraštruktúry, zvýšenia bezpečnosti a dopravnej dostupnosti,
atraktivity regiónu pre miestnych obyvateľov, obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, návštevníkov
regiónu, turistov, ktorí prichádzajú za účelom rekreácie a spoznávania okolia, resp. investorov, so zreteľom na
vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií, zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia
dostupnosti. Projekt rieši úpravy miestnej komunikácií v obci Radzovce, ktorá prepája obec Radzovce s jej

099

Mesto Tornaľa

Revúca

Hlavným účelom projektu je riešenie odstránenia závad asfaltového krytu vozovky na vybratých úsekoch
miestnej komunikácie v meste Tornaľa z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Degradácia
prevádzkových vlastností a zníženie kvality povrchu vozoviek je vysokým rizikom pre vznik dopravných nehôd.

225

Obec Ľutina

Sabinov

041

Obec Slovenská Ves

Kežmarok

121

Obec Nižný Mirošov

Svidník

228

Obec Veľká Tŕňa

Trebišov

Odstraňovanie rozdielov územného rozvoja regiónov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu a to
prostredníctvom zlepšenia dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, obce Ľutina.
Cieľom projektu je rekonštrukcia chodníkov pri Základnej škole s materskou školou v
Slovenskej vsi. Výmera chodníkov je 500 m2. Obnova chodníkov zabezpečí lepší
stavebnotechnický stav a bezpečný presun žiakov do budovy školy a meterskej školy a
zatraktívni verejný priestor.
Účelom projektu je vytvoriť vyhovujúce dopravné plochy pre všetkých obyvateľov obce ako aj iných
návštevníkov obce ako aj bezbariérový prístup po spevnenej ploche do budovy obecného úradu a kult. domu .
Doposiaľ sa upravovali len hlavné vetvy a tie bočné kde je nižšia osídlennosť a aj pre rómske komunity sa
neopravovali.
Účelom projektu a prínosom realizácie projektu bude zlepšovanie dopravnej vybavenosti obce a regiónu.
Miestne komunikácie slúžia širokej verejnosti aj návštevníkom obce a tiež podnikateľským subjektom.
Realizáciou sa dosiahne zlepšenie stavu vidieckeho prostredia.
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