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072 Obec Rudlov Vranov nad Topľou 1

Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj obce Rudlov prostredníctvom rekonštrukcie miestnej infraštruktúry a 

vytvorenia bezpečného prístupu obyvateľov obce a jej návštevníkov k objektom občianskej vybavenosti a 

verejným službám.

46 000,00 €                 

142 Obec Porostov Sobrance 1
Účelom projektu je rekonštrukcia resp. dobudovanie chodníkov a vjazdov v Obci Porostov,

pre zvýšenie občianskej vybavenosti, kvality života a bezpečnosti obyvateľov obce.
249 200,83 €               

239 Obec Nižná Jedľová Svidník 1

Realizácia projektu nadväzuje na aktivity obce v oblasti sfunkčňovania a skrášľovania objektov v obci. Realizácia 

projektu je prepojená s ďalšími investičnými aktivitami v obce, prostredníctvom ktorých sa obec snaží vytvoriť 

atraktívne a bezpečné prostredie. Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom trvalého udržateľného 

rozvoja obce a zohľadňuje požiadavky na zabezpečenie dopravnej a pešej obsluhy a technickej infraštruktúry pre 

ukončenú a novú individuálnu bytovú výstavbu v obci Nižná Jedľová.Pre obec Nižná Jedľová bude mať realizácia 

projektu významný prínos. Pôjde o pozitívny vplyv investície na mnohé oblasti., ku ktorým môžeme zaradiť napr. 

zníženie dopravnej nehodovosti a jej dôsledkov, zníženie miery zdravotných rizík obyvateľov a ich dôsledkov, 

zvýšenie podielu v sektore dopravy a prepravy, zvýšenie mobility obyvateľov a turistov, celkový ekonomický rast 

obce, rozvoj cestovného ruchu. 

115 514,17 €               

232 Obec Červená Voda Sabinov 2

Účelom projektu je zlepšenie najmä dopravnej a technickej vybavenosti územia obce Červená Voda so zámerom 

zmierňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov. 

Účelom projektu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Červená Voda a to prostredníctvom modernizácie 

základnej infraštruktúry, medzi ktorú patrí aj dopravná infraštruktúra spočívajúca v miestnych komunikáciách, 

ktoré sú však v obci ohrozované prívalovými dažďami a povrchovou vodou. Z tohto dôvodu je potrebné pri 

miestnych komunikáciách riešiť odvodnenie, aby nedochádzalo k poškodzovaniu miestnych komunikácií a 

znehodnocovaniu dopravnej vybavenosti obce. 

243 459,10 €               

008 Mesto Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 2
Cieľom projektu je zabezpečiť formou opravy chodníkov, komunikácií a infraštruktúry v meste Vranov nad Topľou 

zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti.
168 719,00 €               

035 Mesto Rožňava Rožňava 2
Predmetom projektu je obnova povrchu a opravy miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a parkovísk v správe 

Mesta Rožňava s cieľom podporiť regionálny rozvoj v okrese Rožňava.
145 567,36 €               

Zoznam subjektov územnej spolupráce, ktorým nebola poskytnutá dotácia na podporu regionálneho rozvoja v rámci výzvy na 

podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 12861/2021/OSMRR z dôvodu nedostatku 

zdrojov.

Pozn.: 

Subjekty v zozname sú zoradené podľa aktivity a interného čísla.
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