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1 12 Mesto Bardejov
Podpora udržateľného mestského rozvoja 

mesta Bardejov

Mesto Bardejov pravidelne zo svojho rozpočtu vyčleňuje finančné prostriedky za účelom regionálneho,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta. Predmetný projekt sa týka realizácie  udržateľného mestského rozvoja formou vybudovania, rekonštrukcie a opravy miestnych 

komunikácií, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť regiónu, odstránia sa neuspokojivé parametre dopravnej 

infraštruktúry a vytvoria podmienky pre zvýšenie efektivity a kvality dopravy najmenej rozvinutého regiónu formou kapitálových a bežných 

výdavkov.

96 326 398,63 odporúčaná žiadosť

2 9 Mesto Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste 

Stará Ľubovňa

Účelom poskytnutej dotácie je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a 

chodníkov v meste Stará Ľubovňa , čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť samotného mesta. 
93 319 916,36 odporúčaná žiadosť

3 1 Mesto Spišské Podhradie
Obytný súbor Svätý Martin - Prístupové 

komunikácie a spevnené plochy 

Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom dobudovania miestnych komunikácii skvalitniť infraštruktúru mesta. Jednou z priorít nášho 

mesta je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej infraštruktúry. Zámerom projektu je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 

cca 400 obyvateľov k službám denného kontaktu v meste. Títo obyvatelia obývajú novovzniknutú lokalitu v meste „Svätý Martin“, kde výrazne 

absentujú miestne komunikácie (cesty). Predkladaným projektom reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so zlou dostupnosťou týchto 

obyvateľov ako aj návštevníkov mesta k verejným službám, rodinným domom a inštitúciám v meste. V rámci predkladaného projektu 

plánujeme zrealizovať výstavbu prístupových komunikácii a spevnených plôch v novovzniknutej lokalite v meste.

89 323 782,14 odporúčaná žiadosť

4 3 Mesto Medzev
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v 

meste Medzev

Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie miestnej komunikácie skvalitniť infraštruktúru mesta. Jednou z našich priorít 

je dobudovanie a skvalitnenie základnej technickej infraštruktúry. Zámerom projektu je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a bezpečnosť pre 4 107 

obyvateľov k službám denného kontaktu, do zamestnania, do vzdelávacích inštitúcií, za zdravotnou starostlivosťou. Predkladaným projektom 

reagujeme na súčasnú situáciu v súvislosti so zlou dostupnosťou obyvateľov nášho mesta ako aj návštevníkov k verejným službám a inštitúciám 

v meste ale aj mimo neho, nakoľko ide o poškodenú cestu s početnými výtlkmi a nespevnenými miestami.

88 215 321,77 odporúčaná žiadosť

5 6 Mesto Gelnica
Zlepšenie dopravnej a technickej 

vybavenosti mesta Gelnica

Realizáciou predkladaného projektu, t. j.  rekonštrukciou a opravou miestnych komunikácií/chodníka zlepšíme dopravnú a technickú 

vybavenosť mesta, čím podporíme udržateľnosť  mestského rozvoja.  Najmä sa zlepší technický stav dopravnej infraštruktúry, čím dôjde k 

zlepšeniu dopravnej  dostupnosti, zvýšeniu dopravnej bezpečnosti  pre  obyvateľov žijúcich v dotknutých lokalitách mesta. Odstránením zlého 

technického stavu miestnych komunikácií a chodníka,  ktoré sú predmetom žiadosti,  zabezpečíme  zlepšenie prístupu obyvateľov ku službám, 

napr. zber komunálneho odpadu, zlepšenie dostupnosti  zdravotnej starostlivosti – bezproblémový prístup záchrannej zdravotnej služby aj v 

zimnom období; zlepšená dostupnosť aj ďalších záchranných zložiek ako sú hasiči, polícia. 

85 215 147,73 odporúčaná žiadosť

6 8 Mesto Veľké Kapušany

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a 

chodníkov v lokalite Centrum I vo 

Veľkých Kapušanoch

Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom rekonštrukcie ciest,  chodníkov a schodov skvalitniť infraštruktúru mesta. V rámci 

predkladaného projektu uskutočníme rekonštrukciu miestnych komunikácií v lokalite na sídlisku Centrum I. Jestvujúce cesty, chodníky a schody 

sú v zlom technickom stave a táto nepriaznivá situácia si vyžaduje ich rekonštrukciu. Rekonštrukciou ciest a chodníkov výrazne zlepšíme 

dostupnosť za prácou, za zdravotnou starostlivosťou,  do predškolských a školských zariadení, obchodov, služieb denného kontaktu. Realizácia 

projektu bude predstavovať dlhodobý prínos pre obyvateľov danej lokality, mesta a regiónu.

85 222 179,04 odporúčaná žiadosť

7 10 Mesto Podolínec

Rekonštrukcia miestnych ciest ul. 

Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, 

Sv. Anny

Prínosom projektu je zlepšenie dopravnej infraštruktúry v Meste Podolínec, ktoré je súčasťou okresu Stará Ľubovňa (NRO). V rámci realizácie 

prác dôjde k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov pre peších. Samotná rekonštrukcia ulíc je hlavým cieľom projektu. Stavebné 

práce – výsledky projektu, zlepšia život obyvateľov ulíc ale aj ostatných obyvateľov mesta, nakoľko dôjde k zlepšeniu pochôdznych a 

pojazdných vrstiev vozovky a chodníkov. Tie neboli rekonštruované viac ako 50 rokov.

85 240 710,47 odporúčaná žiadosť

8 11 Mesto Snina
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v 

meste Snina
Účelom projektu je zlepšiť stav miestnych komunikácií v intraviláne mesta Snina. 84 298 275,82 odporúčaná žiadosť

9 5 Mesto Moldava nad Bodvou

Zlepšenie dopravnej a technickej 

vybavenosti mesta Moldava nad Bodvou 

rekonštrukciou a opravou

Účelom projektu je zlepšiť stav mnohoročne užívaných vybraných úsekov miestnych komunikácií v meste, ktoré sú konštrukčne narušené a z 

hľadiska prevádzkovania nevyhovujúce. Táto skutočnosť sťažuje údržbu, najmä pri prácach v zimnom období. Z pohľadu bezpečnosti vzniká 

potenciálna možnosť úrazov. Skultúrnením a skvalitnením komunikácií sa zlepší kvalita dopravy na vybraných plochách s dôrazom na 

bezpečnosť, umožní plynulá údržba, zvýši sa celková atraktivita mesta.

83 79 631,50 odporúčaná žiadosť

10 4 Mesto Stropkov
Oprava miestnych komunikácií v meste 

Stropkov

Opravou, rekonštrukciou a výstavbou miest. komunikácií sa prispieva k zmierňovaniu nežiaducich rozdielov v úrovni hosp., soc. a úz. rozvoja, 

zabezpečuje sa udržateľný rozvoj regiónu a zvyšuje sa jeho konkurencieschopnosť. Vďaka výstavbe, oprave a rekonštrukcii miest. komunikácií 

sa výrazne zlepší ich technický stav a vďaka novovybudovanej komunikácií sa tiež vytvorí nové prepojenie, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti, 

zlepšeniu doprav. vybavenosti regiónu a odľahčeniu dopravy na Hlavnej ulici.

82 138 099,74 odporúčaná žiadosť

11 7 Mesto Levoča Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča

Účelom projektu je podpora udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie miestnych komunikácií - chodníkov v lokalitách ulica 

Gerlachovská a Kežmarská, ulica Za sedriou a ulica M.R.Štefánika v intraviláne mesta Levoča, čím sa zlepší ich technický stav a rovinatosť, zvýši 

sa komfortnosť a bezpečnosť  pochôdznosti chodníkov pre jej užívateľov, a zároveň sa zvýši príťažlivosť a vizuálna stránka lokality a tým aj 

reprezentatívnosť mesta.

82 293 658,19 odporúčaná žiadosť

12 2 Mesto Medzilaborce
Rekonštrukcia a vybudovanie cestných 

komunikácií v Medzilaborciach

Účelom projektu je výstavba novej cesty k dvom novým bytovým domom nižšieho štandardu, čím sa zlepší dopravná vybavenosť, bezpečnosť a 

technický stav miestnych komunikácií v regióne.
72 156 306,77 odporúčaná žiadosť

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu k výzve č. 17004/2022/OSMRR na podporu území udržateľného mestského rozvoja


