ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV KOŠICKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013
Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
OKRES: Gelnica
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
1.1.5. Rekonštrukcia ul. Školská v
Zlepšenie dopravnej
obci Margecany
dostupnosti obce a zvýšenie
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií
1.1.5. Rekonštrukcia ul. Železni ná - Zlepšenie dopravnej
Hlinná v obci Margecany
dostupnosti obce a zvýšenie
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií
1.1.5. Rekonštrukcia ul. Železni ná v Zlepšenie dopravnej
obci Margecany
dostupnosti obce a zvýšenie
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií
1.1.5. Rekonštrukcia ul. Obchodná v Zlepšenie dopravnej
obci Margecany
dostupnosti obce a zvýšenie
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií
1.1.5. Rekonštrukcia miestnej
Zlepšenie dopravnej
komunikácie - drevoskládka II. dostupnosti obce a zvýšenie
v obci Margecany
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií - k bytovým
domom

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

Margecany

Margecany

5 400 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

Margecany

291 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

Margecany

862 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

Margecany

2 460 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

Margecany

741 000

2008

x

nevy
žadu
je sa
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5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
Zlepšenie dopravnej
1.1.5. Rekonštrukcia miestnej
komunikácie - drevoskládka I. v dostupnosti obce a zvýšenie
obci Margecany
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií - k bytovým
domom
1.1.5. Rekonštrukcia ul. BystráZlepšenie dopravnej
Prie na v obci Margecany
dostupnosti obce a zvýšenie
bezpe nosti dopravy v
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií
1.1.5. Rozšírenie miestnej
Zlepšenie dopravnej
komunikácie a spevnené
dostupnosti obce a zvýšenie
plochy (Bytové domy
bezpe nosti dopravy v
Margecany-Olše)
nadväznosti na zlepšenie
technického stavu miestnych
komunikácií - k bytovým
domom
1.1.5. Rekonštrukcia predstani ného Zlepši dostupnos parkovísk a
priestoru, miestnej
tým zvýši plynulos premávky
komunikácie, parkovacích
a bezpe nos chodcov v obci
plôch a autobusovej zástavky. Margecany

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2 830 000
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

3

4

x

nevy
žadu
je sa

2008

x

nevy
žadu
je sa

515 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

4 780 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Nálepkovo

Nálepkovo

4,6 mil.

2008 - 2009

x

Nálepkovo

Nálepkovo

1,7 mil.

2008 - 2009

x

Margecany

Margecany

Margecany

Margecany

624 000

Margecany

Margecany

Margecany

1.1.5. 1. Mlynská ulica - rekonštrukcia PD 04/2005 SP 05/2007
a úpravy
- rekonštrukcia komunikácie
- rekonštrukcia mosta pri Mlyne
- zriadenie lávok cez potok - 2
ks
- úprava verejného
priestranstva pri Mlyne
1.1.5. Ulica pod Halmou rekonštrukcia

PD 04/2005 SP 05/2007

Stav pripravenosti

12

1

2

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. Cintorínska ulica rekonštrukcia
- rekonštrukcia komunikácie a
parkovisko vozidiel
- Cintorín - Dom smútku Komunikácia a parkovisko
- Verejné osvetlenie
1.1.5. Ulica pri Strážnickom potoku rekonštrukcia komunikácie
1.1.5. Nová a Školská ulica rekonštrukcia
- Nová ulica - rekonštrukcia
komunikácie
- Školská ulica - vybudovanie
chodníka pre peších
- Nová ulica - verejné
osvetlenie

PD 04/2005
SP 05/2007

Nálepkovo

Nálepkovo

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
1,1 mil.
2008 - 2009

PD 04/2005
SP 05/2007
PD 04/2005
SP 05/2007

Nálepkovo

Nálepkovo

1,1 mil.

2008 - 2009

x

Nálepkovo

Nálepkovo

4,2 mil.

2008 - 2009

x

Nálepkovo

Nálepkovo

1,4 mil.

2008 - 2009

x

Nálepkovo

Nálepkovo

4,0 mil.

2008 - 2009

x

Nálepkovo
Nálepkovo

Nálepkovo
Nálepkovo

1,0 mil.
1,3 mil.

2008 - 2009
2008 - 2009

x
x

Nálepkovo

Nálepkovo

10,1 mil.

2008 - 2009

x

Stará Voda

Stará Voda

2 296 000

2008

x

Popis projektu

1.1.5. Hlavná ulica - as pri kostole, PD 04/2005
rekonštrukcia komunikácie,
SP 05/2007
parkovisko vozidiel, sadové
úpravy
PD 04/2005
1.1.5. Tichovodská dolina Záhajnica, úprava prípojných SP 05/2007
komunikácii
- prípojná komunikácia I rekonštrukcia
- prípojná komunikácia II rekonštrukcia
- verejné osvetlenie pre
prípojnu cestu I - II
- zriadenie autobusových
zastávok
1.1.5. Most - Pila, rekonštrukcia
PD 04/2005 SP 05/2007
1.1.5. Most - Zadný Hámor,
PD 04/2005 SP 05/2007
rekonštrukcia
1.1.5. Zadný Hámor asti I-II-III-IV,
PD 04/2005 SP 05/2007
rekonštrukcia komunikácii,
autobusová zástávka
Rekonštrukcia komunikácie
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci Stará Voda - odvod ovacie priekopy
Horný riadok

Miesto
realizácie

Žiadate

13

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3
x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. Rekonštrukcia miestnej
Rekonštrukcia komunikácie
Stará Voda
komunikácie v obci Stará Voda- odvod ovacie priekopy
Spodný riadok
1.1.5. Rekonštrukcia mosta potok
Rekonštrukcia mosta
Stará Voda
Stará Voda
1.1.5. Rekonštrukcia mosta potok
Rekonštrukcia mosta
Stará Voda
Kubová
Mesto Gelnica
1.1.5. Obnova miestnych komunikácií Komunikácie
vrátane dopravných
subsystémov
Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
1.2. Výstavba podchodu stanice
ŽSR (partner
ŽSR - modernizácia železníc
Margecany)
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
2.1.1. riešenie zásobovania
okres Gelnica
obyvate stva pitnou vodou
vrátane vybudovania
kanalizácie
2.1.1. Výstavba Vodojem 400m³ a
Zásobi Margecany
PVS, a.s. Poprad
siete - Margecany
dostato ným zdrojom pitnej
vody

Miesto
realizácie
Stará Voda

1

2

3

4

x

400 000

2008

x

Stará Voda

150 000

2008

x

2009

x

x

Gelnica

639 mil.

Margecany

Nálepkovo
Nálepkovo

Nálepkovo
Nálepkovo

Margecany

Margecany

Margecany

2.1.2. Verejná kanalizácia a OV
2.1.2. Odkanalizovanie obce Stará
Voda

2008

3,2 mil.
5,0 mil.

2008 - 2009
2008 - 2009

Margecany

zámer

2010

Margecany

Margecany

4 000 000

2008

Nálepkovo
Stará Voda

Nálepkovo
Stará Voda

10,8 mil.
22 500 000

14

Stav pripravenosti

Stará Voda

2.1.1. Celoobecný vodovod
Vo výstavbe od 1993
2.1.1. Celoobecný vodovod, úprava a Vo výstavbe od 1993
rekonštrukcia existujúcich
vodných zdrojov
2.1.2. riešenie problému zne istenia
Hnilca
2.1.2. Výstavba OV - Rolová Huta Zabezpe i ochranu životného
prostredia formou výstavby
OV v asti Rolová Huta obce
Margecany
2.1.2. Výstavba erpacej stanice Prepojenie kanaliza nej
prepojenie kanalizácie v obci
sústavy obce Margecany a ich
Margecany
odvádzanie do existujúcej OV
Vo výstavbe od 1993
Odkanalizovanie obce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
6 089 000
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

x

x

2008 - 2009
2008 anal
ýza

nevy
žadu
je sa

nevy
žadu
je sa
x

nevy
žadu
je sa

5

Predpokladaný
Špec.cie ,
Stav pripravenosti
Miesto
Predpokladané
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
za iatok realizácie
Priorita,
realizácie
náklady (Sk)
1
2
3
4
5
(rok)
Opatrenie
Výstavba OV Gelnica a
Mesto Gelnica
100 mil.
2009
x
x
2.1.2. Odvádzanie a istenie
komunálnych odpadových vôd - dobudovanie kanaliza nej siete
OV Gelnica
v meste
Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
2.2.2. Výstavba Malej vodnej
Súkromný sektor
Margecany
x
elektrárne na rieke Hornád,
Margecany
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov
2.3.5. Výstavba 2 kompostovísk do
Zhodnotenie biologického
Margecany
Margecany
1,7+1,7 mil.
2009
x nevy
10t v obci Margecany
odpadu v zmysle platnej
žadu
je sa
legislatívy
2.3.5. Ochrana životného prostredia Dvorové hnojisko s
technológiou na odpady
organickej hmoty
2.3.5. Zabezpe enie separácie a
zhodnotenie biologicky
rozložite ných odpadov
2.3.5. Kompostovisko v obci Stará
Voda
2.3.6. Uzatváranie a rekultivácia
skládok odpadov
2.3.6. Rekultivácie skládky odpadu v
obci Margecany - pri meniarni

SP 02/2008

Agrofarma, s.r.o.
Nálepkovo

Nálepkovo

6,5 mil.

2008 - 2011

Projekt podaný október 2007

Nálepkovo

Nálepkovo

2,6 mil.

2008 - 2013

Stará Voda

70 000

2008

x

2008

x

Kompostovanie odpadu z
Stará Voda
údržby verejnej zelene
Rekultivácia skládky TKO Mesto Gelnica
Zemmermannka
Rekultivácia skládky odpadu v Margecany
obci Margecany

Margecany

Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. Materská škola Gelnica
Skvalitnenie vyu ovacieho
Mesto Gelnica
procesu detí Základnej školy
zlepšením stavebnotechnických parametrov
objektov ZŠ
3.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia Skvalitnenie vyu ovacieho
Mesto Gelnica
Základnej školy - Grundschule procesu detí Základnej školy
v Gelnici
zlepšením stavebnotechnických parametrov
objektov ZŠ

15

4 200 000

x

2009

GL - Hlavná 121

2010

GL - Hlavná 121

2008

x

x

nevy
žadu
je sa

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.1. Moderná vzdelávacia inštitúcia Zlepšenie celkového stavu
v Margecanoch
školského zariadenia vo
vzdelávacom procese za
ú elom podpory celoživotnej
zamestnate nosti ako aj
zvýšenie úrovne štandardu a
techniského vybavenia
školského zariadenia
3.1.1. Renovácia objektov Základnej PD 10/2004
školy zateplenie, výmena
SP 02/2008
okien, rekonštrukcia strechy,
zateplenie, výmena okien,
rekonštrukcia strechy
3.1.1. Renovácia školských dielní na Zámer
praktickú školu, spolupráca s
KSK a SOU Prakovce
3.1.2. Sociálne zariadenie - penzión

Zámer

3.1.2. Ukon enie stavebných prác v PD 03/2008
areali okolia Domova
dôchodcvov
3.1.2. Rozšírenie ubytovacej kapacity Zámer
v Domove dôchodcov n.o. a
zabudovanie slne ných
kolektorov

Miesto
realizácie

Žiadate
Margecany

Margecany

Nálepkovo

Nálepkovo

70,0 mil.

2008 - 2009

Nálepkovo

Nálepkovo

25,0 mil.

2009 - 2010

Ján Sove , Nálepkovo

Nálepkovo

15,0 mil.

2009-2011

Domov dôchodcov n.o.

Nálepkovo

20,0 mil.

2008 - 2012

Domov dôchodcov n.o.

Nálepkovo

30,0 mil.

2010 - 2013

3.1.2. Domov dôchodcov v meste
Mesto Gelnica
Gelnica
3.1.2. Výstavba chránenej dielne pre
Margecany
Margecany
Mesto Gelnica
3.1.4. Centrum vo ného asu Obnova objektu NKP Vila v
obnova národnej kultúrnej
rozsahu - obnova konštrukcie
pamiatky
krovu, výmena strešnej krytiny,
obnova klampiarskych
výrobkov, komplexná obnova
fasád, výmena výplní okenných
a dverných otvorov.
3.1.5. Výstavba a obnova chodníkov Chodníky, cyklistické trasy
a cyklistických trás vrátane
dopravných subsystémov

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
33 400 000
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

2009

Stav pripravenosti
1

2

3

4

x

nevy
žadu
je sa

x

x

x

x

x
x

GL - Slovenská
67

Mesto Gelnica

Gelnica

16

5 mil.

2009

2008

x

x

x

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Úprava verejných priestranstiev
a prvkov verejnej zelene

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
Mesto Gelnica

Predpokladané
náklady (Sk)

Gelnica

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2010

3.1.5. Rekonštrukcia Kultúrneho
domu v Margecanoch

Skvalitni a ozdravi jestvujúce Margecany
priestory KD a zárove vytvori
nové dispozi né možnosti pre
rozvoj vzdelávacieho a
kultúrneho procesu spolu so
znížením energetických
nákladov na prevádzku
budovy. Asplikácia na
obnovite né zdroje energie.

Margecany

30 000

2008

3.1.5. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Margecany

Zlepši technické parametre a
energetickú náro nos
verejného osvetlenia v obci

Margecany

zámer

2009

3.1.5. Bytová výstavba za ihriskom nový stavebný obvod
3.1.5. Výstavba "Bytové domy (12
b.j.) Margecany, as O še
3.1.5. Spevnené plochy a chodníky
pri Obecnom úrade v
Margecanoch

Stav pripravenosti
1

2

3

4

x

nevy
žadu
je sa

x

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

Margecany

x

Margecany

Margecany

x

Zvýšenie kvality života v obci Margecany
Margecany prostrednictvom
rekonštrukcie oddychovej zóny park, parkovisko, zele ,
fontána, v centre obce
3.1.5. Chodník pre peších - ul.
Zvýšenie bezpe nosti dopravy Margecany
Partizánska v obci Margecany a chodcov v obci Margecany

Margecany

6 600 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

2 280 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

3.1.5. Chodník pre peších v obci
Margecany- ku kostolu

Zvýšenie bezpe nosti dopravy Margecany
a chodcov v obci Margecany

Margecany

647 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

3.1.5. Chodník pre peších ku
podjazdom v obci Margecany

Zvýšenie bezpe nosti dopravy Margecany
a chodcov v obci Margecany

Margecany

927 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

3.1.5. Rekonštrukcia chodníka v obci Zvýšenie bezpe nosti dopravy Margecany
Margecany (ul.Jarná-Dlhá,
a chodcov v obci Margecany
schody)

Margecany

1 530 000

2008

x

nevy
žadu
je sa

17

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Chodník pre peších a cyklistov Zvýšenie bezpe nosti dopravy Margecany
v obci Margecany - k cintorínu a chodcov v obci Margecany

Miesto
realizácie
Margecany

3.1.5. Odstavné a parkovacie plochy Zlepši dostupnos parkovísk a Margecany
v obci Margecany
tým zvýši plynulos premávky
a bezpe nos chodcov v obci
Margecany
3.1.5. Rekonštrukcia technickej
Margecany
pamiatky - Cestný tunel
3.1.5. Výstavba viacú elového ihriska
Margecany

Margecany

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
zámer
2009

Predpokladané
náklady (Sk)

3 150 000

Stav pripravenosti
1

2008

Margecany

2

3

x

4
nevy
žadu
je sa

x

nevy
žadu
je sa

x

Margecany

x

3.1.5. Most cez miestny potok v obci
Margecany

Zlepšenie dopravnerj
Margecany
dostupnosti a situácie v asti Olše, Margecany

Margecany

2 900 000

2008

3.1.5. E-government na miestnej
úrovni a internetizácia obce
Margecany

Sprístupni innos
Margecany
samosprávy ob anom
prostredníctvom lepšej
dostupnosti na nete a
zjednoduši správne úkony
(napr.da ové priznania na
nete)
Dosiahnu dostupnos
Margecany
využívania širokopásmového
prístupu na interne v rámci
obce Margecany
prostredníctvom verejne
prístupných bodov na internet.

Margecany

zámer

2010

x

nevy
žadu
je sa

Margecany

zámer

2010

x

nevy
žadu
je sa

PD 06/2007

Nálepkovo

Nálepkovo

120,0 mil.

2008 - 2013

x

PD 08/2005
3.1.5. Renovácia oplotenia
katolíckeho kostola a verejného

Farský úrad Nálepkovo

Nálepkovo

10,0 mil.

2010 - 2011

x

3.1.5. Výstavba nájomných bytov na
námesti obce . 586
3.1.5. Výstavba nájomných bytovna
námesti obce . 587

Nálepkovo

Nálepkovo

10,0 mil.

2009 - 2010

x

Nálepkovo

Nálepkovo

14,0 mil.

2010 - 2011

3.1.5. Verejne prístupné body na
internet v obci Margecany

3.1.5. Výstavba obecného domu "na
pôvodnm mieste, na námestí
obce". (Kultúrny dom)

PD 06/2008
SP 12/2008
zámer

18

x

x

nevy
žadu
je sa

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Výstavba 11 ekodomov - areál zámer
SON s.r.o.
3.1.5. Dobudovanie komínových
16 b.j., 6 b.j., 6 b.j.
telies na obecných bytovkách
3.1.5. Výstavba erpacej stanice
PHM v Nálepkove
3.1.5. Rekonštrukcia námestia obce

3.1.5. Chodníky do dediny, prácu do
každej rodiny
3.1.5. Rekonštrukcia a rozšírenie
rozhlasu

PD 12/2007 SP 04/2008

Miesto
realizácie

Žiadate

3.2.1. Pokra ovanie projektu
Projekt už prebieha
"Skvalitenie bývania rodín s
nízkymi príjmami v Nálepkove
formou nenávratných
finan ných výpomoci do výšky
40,0 tis. Sk na jednu
domácnos
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.6. Lyžiarske vleky a lyžiarsky
Sprevádzkovanie lyžiarskeho
areál v Gelnici
areálu v lokalite Šibeni ný vrch
v Gelnici
3.3.6. Výstavba rekrea ného
strediska, as OLTÁRIK
3.3.6. Výstavba rekrea ného
strediska KOZINEC
3.3.6. Cyklotrasa okolo železni ného Prepojenie dvoch klastrov:
mosta
Margecany - Jaklovce s
dôrazom na rozvoj turistiky

Stav pripravenosti
1

2

3

Nálepkovo

Nálepkovo

Nálepkovo

Nálepkovo

1,0 mil.

2008

Štefan Hozza Nálepkovo Nálepkovo

10,0 mil.

2008 - 2009

x

Stará Voda

1 883 000

2008

x

Stará Voda

825 000

2008

x

Stará Voda

220 000

2008

x

Stará Voda

Stará Voda

200 000

2008

x

Nálepkovo

Nálepkovo

14,0 mil.

2008 - 2009

Nálepkovo

Nálepkovo

10,0 mil.

2009 - 2010

Nálepkovo

Nálepkovo

1,5 mil.

2005 - 2010

Mesto Gelnica

Gelnica

Margecany (partner
súkromný sektor)
Margecany (partner
súkromný sektor)
Margecany

Margecany

x

Margecany

x

Vybudovanie
Stará Voda
chodníka,rekonštrukcia
verejných priestranstiev
Vybudovanie chodníkov na
Stará Voda
cintoríne
Bezporuchový chod, nová
Stará Voda
rozhlasová ústred a,rozšírenie

3.1.5. Rekonštrukcia verejného
Zníženie energetickej
osvetlenia
náro nosti
Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
3.2.1. Výstaba IV.etapy rómskej
PD 05/2007
osady PÍLA
3.2.1. Výstaba V.etapy rómskej osady zámer

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
20,0 mil.
2010 - 2013

Predpokladané
náklady (Sk)
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Margecany

2009

zámer

2009

4

x

x

x

x

nevy
žadu
je sa

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. Výstavba rekrea ných domov

Popis projektu
Zámer, 30 domov

Miesto
realizácie

Žiadate
Ján Sove , Nálepkovo
527
Nálepkovo

Nálepkovo

3.3.6. Rekonštrukcia zariadenia na
PD 12/2007
Nálepkovo
cestovný ruch
SP 04/2008
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov
Zvyšovanie zamestnanosti
Podpora sociálnej inklúzie
4.2.1. Dovybavenie Komunitného
V zásobníku projektov
Nálepkovo
Nálepkovo
centra - Mlyn. Rozbeh projektu
"Domov,práca, vzdelanie pre
všetkých obyvate ov obce
Nálepkovo
4.2.2. Zriadenie sociálneho podniku Zámer
Nálepkovo
Nálepkovo
na separovaný zber
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
5.1.4. Rozbeh prevádzky rómskej
V prevádzke od 09/2007
OZ - Vzdelanie, naša
Nálepkovo
materskej škôlky - Grün
nádej do budúcnosti
Podpora rozvoja športu
5.2.3. Rekonštrukcia Zimného
Mesto Gelnica
Gelnica
Zlepšenie podmienok pre
štadiónu v Gelnici
zimné športy - prestrešeie
adovej plochy, za ú elom
celoro ného využitia, výmena
technológie, rekonštrukcia
existujúceho objektu (šatne)
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve
7.1. Rekonštrukcia ov ína na
SP 02/2008
Agrofarma, s.r.o.
Nálepkovo
odchov u mladého dobytka
Nálepkovo
7.1.1. Nákup strojov
VO 01/2008
Agrofarma, s.r.o.,
Nálepkovo
Nálepkovo
7.2.1. Výstavba triedi a gu atiny s
Príprava
Tom & Tom s.r.o.
Nálepkovo
odkôr ova om, s využitím
Košice, Píla Nálepkovo
drevnej hmoty na energetické
ú ely
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
1,5 mil./1 dom
2008 - 2013

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

x

x

15,0 mil.

2009 - 2010

4,2 mil.

2008 - 2009

10,0 mil.

2009 - 2010

4,0 mil.

2008 - 2011

90 mil.

2008

x

3,0 mil.

2008 - 2011

x

4,0 mil.

2008 - 2011

3,5 mil.

2008 - 2009

x

5

Predpokladaný
Špec.cie ,
Miesto
Predpokladané
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
za iatok realizácie
Priorita,
realizácie
náklady (Sk)
(rok)
Opatrenie
7.2.1. Výstavba agregátnej linky na
Príprava
Tom & Tom s.r.o.
Nálepkovo
6,0 mil.
2008 - 2009
spracovanie gu atiny, s
Košice, Píla Nálepkovo
výrobou energetickej štiepky
7.2.1. Nákup strojov na brúsenie
Príprava
Tom & Tom s.r.o.
Nálepkovo
0,6 mil.
2008
rezných nástrojov
Košice, Píla Nálepkovo
Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
7.2.2. Umelá obnova lesa na ploche Zámer
Lesy obce Nálepkovo
Nálepkovo
10,0 mil.
2008-2013
100 ha
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3.1. Spracovanie drevného odpadu PD 06/2007
Ján Sove , Nálepkovo
Nálepkovo
10,0 mil.
2008-2010
na biomasu
7.3.2. budovanie malých vodných
okres Gelnica
Gelnica
elektrární na Hnilci
Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
Realizácia prístupu LEADER
OKRES: Košice - mesto
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
mestská as Košice nad
1.1.4. rekonštrukcia a rozšírenie
Jazerom
cestnej komunikácie II/552 –
Slanecká
1.1.5. oprava komunikácie do ZOO
Košice
Kave any
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.6. úprava zanedbanej rekrea nej
Košice
oblasti Ani ka
3.3.6. dobudovanie rekrea noKošice
športového komplexu Jazero v
Košiciach
OKRES: Košice - okolie
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
1. zlepšenie verejnej hromadnej zlepšenie podmienok
Tur a nad
3 000 000
2009-2013
školskej dopravy
dochádzky detí a mládeže z
Bodvou
okolitých obcí do základných
škôl, resp. strednej školy v
Turni n/B. Cie om je nákup a
prevádzkovanie
nízkonákladového školského
autobusu na dopravu detí a
mládeže
21

Stav pripravenosti
1

2

3

x

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.3. rozšírenie jestvujúcej
prístupovej komunikácie
priemyselného parku Kechnec
od štátnej cesty I/68 – po obec
Perín
1.1.4. Rekonštrukcia ciest v majetku Zlepšenie technického stavu
obce a prístupových ciest v
prístupových komunikácií pre
majetku SSC
obyvate ov (dochádzanie za
prácou do okolia), ako aj
podpora cestovného ruchu
vzh adom na služby ubytovacie kapacity v obci v
nadväznosti na prírodné
zaujímavosti regiónu.
1.1.4. riešenie nákladnej kamiónovej
dopravy do U.S.Steelu ako aj
údržba ciest v okrese Košice –
okolie

Miesto
realizácie

Žiadate

obec Háj

Háj

500 000

2009

2 000 000
1 500 000

2009 - 2010
2008

2 mil.

2009

nešpecifikované

2008

Komárovce

Cestice
Drienovec

1.1.5. rekonštrukcia ciest a chodníkov

Her any

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1.1.5. oprava komunikácií a
chodníkov, osvetlenie
1.1.5. výstavba ú elovej komunikácie
do Pa oviec
1.1.5. rekonštrukcia ciest a chodníkov

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Kechnec

1.1.4. rekonštrukcia regionálnych
prístupových ciest k obciam
1.1.5. Rekonštrukcia MK v obci
Rekonštrukcia MK v obci
obec Cestice
1.1.5. Oprava miestnych komunikácií Oprava miestnych komunikácií obec Drienovec

1.1.5. Rekonštrukcia miestnej
komunikácie

Predpokladané
náklady (Sk)

Vyšný Klatov

obec Hrhov
rozšírenie a rekonštrukcia
frekventovaného, ale
nebezpe ného úseku miestnej
komunikácie
Obec Janík

Hrhov

Janík
Malá Ida
Nová any
Olšovany

1.1.5. rekonštrukcia cesty
1.1.5. Výstavba miestnej komunikácie Výstavba miestnej komunikácie obec Pa ovce
v asti Kertalat v d žke 500 m

Opiná
Pa ovce
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Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. Výstavba komunikácií a
chodníkov v nových
stavebných obvodoch
1.1.5. Rekonštrukcia komunikácie v
asti Uli ka v d žke 250 m
1.1.5. Rekonštrukcia komunikácie
kaplnka - most v dlžke 350 m
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1.1.5. Oprava ciest, mostov,
chodníkov
1.1.5. rekonštukcia ciest

Výstavba komunikácií a
chodníkov

obec Pa ovce

Pa ovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
nešpecifikované
2010

Rekonštrukcia komunikácie

obec Pa ovce

Pa ovce

nešpecifikované

2010

obec Pa ovce

Pa ovce

nešpecifikované

2010

obec Peder

Peder

20 mil.

2008

Obec Peder

Peder

16,4 mil.

2009

1 000 000

nešpecifikované

Háj

450 tis.

2008

Háj

6 mil.

2010

Popis projektu

Položi asfaltový koberec na
miestne komunikácie

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Trs any
Vyšná
Kamenica
Vyšný Klatov

1.1.5. rekonštrukcia prístupových
ciest k strediskám CR (Kojšová
ho a, Štós)
1.1.5. rekonštrukcia ciest

Vyšný Klatov

Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
2.1.1. Vodovodná prípojka - záchyt
Záchyt vody z prame a
obec Ha ava
prame a
2.1.1. spracovanie projektu na
obec Háj
"rekonštrukciu vodovodu obce
Háj"
2.1.1. Spracovanie projektu na
Rekonštrukcia vodovodu,
obec Háj
vybudovanie vodojemu
rekonštrukciu vodovodu a
realizácie projektu obce Háj,
vybudovanie druhého
vodojemu
2.1.1. dobudovanie vodovodov –
obec Komárovce
zásobovanie obyvate stva
pitnou vodou
2.1.1. výstavba vodojemu a vodovodu

Ha ava

Komárovce

Nová any
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Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.1. Výstavba vodovodnej siete v
obci a prípojky
2.1.1. Výstavba vodovodnej siete v
obci a prípojky
2.1.1. Odovzdanie vodovodnej siete
do správy VVS,a.s. Košice
2.1.1. vybudovanie vodovodu
2.1.2. výstavba a dostavba
kanalizácie, OV: Boliarov,
Bunetice, urkov, ižatice,
Her any, Košický Kle enov,
Nižná Kamenica, Olšovany,
Opiná, Vtá kovce, Vyšná
Kamenica, Rankovce

2.1.2. Napojenie kanalizácie
2.1.2. Kanalizácia
2.1.2. Výstavba kanalizácie
2.1.2. Odkanalizovanie obce
2.1.2. Výstavba OV v južnej asti
obce
2.1.2. Odkanalizovanie obce
2.1.2. Výstavba OV v južnej asti
obce
2.1.2. Dobudovanie kanalizácie a
napojenie na OV
2.1.2. Verejná kanalizácia - OV
2.1.3. protipovod ové opatrenia

2.1.3. Revitalizácia vodných zdrojov

Popis projektu
Výstavba vodovodnej siete v
obci a prípojky
Výstavba vodovodnej siete v
obci a prípojky

obec Pa ovce

Pa ovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
25 000 000
2008 - 2010

obec Pa ovce

Pa ovce

25 000 000

2008 - 2010

obec Peder

Peder

400 tis.

2008

10 000 000
15 000 000

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Šemša
Boliarov,
Bunetice,
urkov,
ižatice,
Her any,
Košický
Kle enov, Nižná
Kamenica,
Olšovany,
Opiná,
Vtá kovce,
Vyšná
Kamenica,
Rankovce
Napojenie kanalizácie
dobudovanie kanalizácie
Odkanalizovanie obce
Výstavba OV

OcÚ Drienovec
obec Ha ava
obec Háj
obec Pa ovce
obec Pa ovce

Drienovec
Ha ava
Háj
Pa ovce
Pa ovce

17 000 000
3 000 000

2008
nešpecifikované
2010
do 2010
do 2010

Odkanalizovanie obce
Výstavba OV

obec Pa ovce
obec Pa ovce

Pa ovce
Pa ovce

17 000 000
3 000 000

2010
2010

obec Peder

Peder

Dobudovanie kanalizácie

obec Peder

Revitalizácia vodných zdrojov

obec Cestice

Peder
Bodva, Štós Medzev- Jasov,
Nižnoklatovský
a Myslavský
potok
Cestice
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2008

600 000

2010

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.3. Revitalizácia vodného toku
Bodvy na úseku Sídlisko
/BODVA II./
2.1.3. Revitalizácia rieky Bodva a
realizácia stavieb
propipovod ovej ochrany
2.1.3. Zabezpe enie sana ného
prietoku Bodvy v suchých
obdobiach a vybudovanie
hrádzí na pravom brehu
2.1.3. dobudovanie infraštruktúry protipovod ové hrádze monitoring, kontrola Bukovec
2.1.3. Rekonštrukcia protipovod ovej
hrádze pri kasárniach

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Revitalizácia vodného toku
Bodvy

mesto Moldava nad
Bodvou

Moldava nad
Bodvou

Revitalizácia rieky Bodva a
realizácia stavieb
propipovod ovej ochrany

mesto Moldava nad
Bodvou

Moldava nad
Bodvou

mesto Moldava nad
Bodvou

Moldava nad
Bodvou

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
3 mil.
2009

Predpokladané
náklady (Sk)

50 mil.

2010

Stav pripravenosti
1

2

3

4

x

Zlatá Idka

2.1.3. úprava koryta potoka
2.1.3. rekonštrukcia rybníka, príprava
komplexného riešenia
environmentálnej infraštruktúry
v RZMO Rudohorie

Nižný Klatov
Šemša

2.1.3. regulácia potoka
Nižná Kamenica
2.1.4. vy ísli a zisti zloženie
Košický Kle e ov
prame ov v katastri
Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
2.2.2. Výstavba bioplynovej stanice v
mesto Moldava nad
Moldava nad
Moldave nad Bodvou
Bodvou
Bodvou
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov
2.3.4. riešenie odpadu
Bunetice
2.3.4. skládka odpadov
Jasov
2.3.4. Legislatívna úprava nakladania Legislatívna úprava VZN
obecné zastupite stvo
Pa ovce
nešpecifikované
2005
s odpadmi v obci
prostredníctvom inštitútu VZN
2.3.4. Realizácia kompostovania
BRO a jeho využitie
2.3.4. vybudovanie skládky
komunálneho odpadu

kompostovanie BRO a jeho
využitie

obec Pa ovce

Pa ovce

obec Ve ká Ida

Ve ká Ida

25

100 000

2006

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
2.3.5. zriadenie kompostoviskavýstavba regionálnych
zberných dvorov a zberných
miest, recyklácia
2.3.5. Úprava kompostoviska
obec Háj
2.3.5. zriadenie obecného
kompostoviska
2.3.5. Zavedenie separovaného
Zavedenie separovaného
obec Pa ovce
zberu v obci
zberu
2.3.6. Zmapovanie a monitoring
Zmapovanie a monitoring
obec Pa ovce
iernych skládok v katastri
iernych skládok
obce
likvidácia a rekultivácia
2.3.6. Likvidácia evidovaných
obec Pa ovce
iernych skládok odpadu a ich iernych skládok odpadu
rekultivácia
2.3.6. Likvidácia evidovaných
obec Peder
iernych skládok odpadu
Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
2.4.2. Obnova biodiverzity
Obnova biodiverzity
obec Cestice
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. vybudovanie nového pavilónu
pre ZŠ
3.1.1. Prestavba starej ZŠ na
Obec Janík
multifunk né zariadenie
(kultúrne - športové - sociálne)

Miesto
realizácie

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Baška

Háj
Opiná

70 tis.

2008

Pa ovce

400 000

2005 - 2006

Pa ovce

5 000

2005

Pa ovce

1 000 000

2004 - 2008

1 mil.

2008 - 2010

nešpecifikované

nešpecifikované

6 mil.

2010

Peder

Cestice

Bidovce
Janík

3.1.1. Rekonštrukcia ZŠ, výstavba
jedálne, telocvi ne a oprava
ihriska
3.1.1. Dostavba základnej školy,
telocvi a, jedále , ihrisko a
zriadenie pobo ky odborného
u iliš a stavebného a služieb

Kecerovce

Kecerovce

26

2 mil.

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.1. Rekonštrukcia ZŠ na ul. SA

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Budova školy je v zlom
Moldava nad Bodvou
technickom stave a zlé tepelnotechnické vlastnosti budovy
nepriaznivo vplývajú na
ekonomiku prevádzky.
Rekonštrukciou a zateplením
sa ušetria prostriedky, ktoré je
násedne možné venova na
skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu.
Rozšírenie budovy školy o
obec Pa ovce
priestory pre škôlku
Zníženie energetickej
obec Pa ovce
náro nosti

3.1.1. Rozšírenie budovy školy o
priestory pre škôlku
3.1.1. Zníženie energetickej
náro nosti prevádzky budovy
školy
3.1.1. rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ rekonštrukcia strešnej krytiny, obec Peder
obvodová izolácia vonkajších
múrov, výmena okien a dverí,
uchovanie stavu budovy a
najmä šetrenie s energiami na
vykurovanie objektu

3.1.1. Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ obec Peder
s dôrazom na tepelnú izoláciu,
výmena okien
3.1.1. zateplenie dvoch základných
zateplenie budov vrátane ich
zvýšením komfortu a
škôl v Turni n/B
strechy
energetických úspor,
zefektívni podmienky
výchovy mladej
generácie. Cie om je
zníženie energetickej
náro nosti komplexu
dvoch základných škôl
3.1.1. zavedenie pobo ky udovej
školy umenia
3.1.1. Rekonštrukcia ZŠ v obciach
Popro , Jasov, Malá Ida,
Medzev, Šemša, Nižný Klatov,
SOU v Medzeve
3.1.2. vybudovanie domu sociálnych
služieb a rehabilita né centrum
27

Moldava nad
Bodvou

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
70 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

Pa ovce

6 000 000

2006 - 2008

Pa ovce

350 000

2005

Peder

12,4 mil.

2009-2013

Peder

10 mil.

2009

55 000 000

2009 - 2013

Tur a nad
Bodvou

Vtá kovce

Bidovce

Stav pripravenosti
1

2

3
x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.2. Zriadenie denného stacionára

Popis projektu
Posilnenie aktivít v oblasti
sociálnej starostlivosti o
prestárlych a samostatne
žijúcich obyvate ov obce,
ú elné využitie objektov
nachádzajúcich sa v obci.

3.1.2. Prestavba starých kasární na
budovu sociálnych služieb hospic
3.1.2. vybudovanie sociálnozdravotného komplexu domov
dôchodcov
3.1.2. Rekonštrukcia Domova
dôchodcov v meste Medzev
3.1.2. zriadenie novej ubytovne pre
zariadenie ubytovne pre
bezdomovcov
bezdomovcom s kapacitou 12
mužov, 3 ženy Kuchy a, 4
mužské izby, 1 ženská
(kapacita izieb 3 udia), sprchy
(mužské/ženské), WC
(mužské/ženské)
3.1.2. Rekonštrukcia budovy klubu
komplexná rekonštrukcia
dôchodcov na ul. Hlavná
3.1.2. Rekonštrukcia a rozšírenie
Domova dôchodcov v obci
Popro
3.1.3. Zriadenie do asnej ambulancie Zriadenie do asnej ambulancie
pre všeobecného lekára
pre všeobecného lekára
3.1.3. Zabezpe enie možnosti
vydávania základných liekov
3.1.3. Rekonštrukcia zdravotného
strediska v Turni n/B.

Zabezpe enie možnosti
vydávania základných liekov
Zámerom je zlepšenie úrovne
poskytovaných základných
služieb v obvode Turne n/B.
Cie om je rozšíri kapacitu a
zníži energetickú náro nos
budovy zdravotného strediska
v obci.

obec Háj

Háj

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
400 tis.
2010

Obec Janík

Janík

10 mil.

obec Kechnec

Kechnec

Vyšný Klatov

Medzev

Moldava nad Bodvou

Moldava nad
Bodvou

3 mil.

x

mesto Moldava nad
Bodvou
Vyšný Klatov

Moldava nad
Bodvou
Popro

10 mil.

x

Obec Pa ovce

Pa ovce

450 000

Obec Pa ovce

Pa ovce

200 000

Obec Tur a n./B

Tur a n./B

Miesto
realizácie

Žiadate

3.1.3. Rekonštrukcia zdravotného
strediska v obciach Popro ,
Medzev

Vyšný Klatov

28

Predpokladané
náklady (Sk)

30 000 000

Stav pripravenosti
1

2010

2009

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.4. rekonštrukcia kúrie a kostolov
3.1.4. vybavenie knižnice
3.1.4. zriadenie obecného múzea
/TAJ HÁZ/

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

urkov
obec Háj
obec Háj
1. Kúpa objektu pôvodnej
udovej architektúry vidieckeho domu, 2.
Spracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie
pod gesciou Krajského
pamiatkového úradu v
Košiciach, 3. Realizácia
rekonštruk ných prác, 4.
prezentácia artefaktov
(konzultovanie s odbornými
etnografmi pri popisoch a
pod.), 5. sprevádzkovanie
objektu, 6. alšie pokra ovanie
v zbieraní artefaktov, možnosti
putovných výstav a pod.

Háj
Háj

3.1.4. rekonštrukcia národných
kultúrnych pamiatok - Jasovská
jasky a a pamiatky v obci

Jasov

3.1.4. rekonštrukcia kaštie ov s
využitím na multifunk né centrá
vidieckej kultúry
3.1.4. Rekonštrukcia zariadenia
Funk ný hámor v Šugovskej
Medzev
hámra v Šugovskej doline a
doline je majetkom mesta
jeho propagácia
Medzev. Je súce funk ný, ale
jeho technické zariadenie je
v zom stave a potrebuje
rekonštrukciu. Pamiatka leží
mimo hlavnej trasy JasovMedzev a preto je potrebné jej
propagácii venova zvýšenú
pozornos .

Kecerovce

Medzev

29

40 000
400 tis.

do 31.05.2008
2009

2 mil.

2008-2010

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.4. Banské múzea, hámre a
pamiatky - obnova pamiatok na
historickú banskú innos náu né chodníky, kaplnky,
vstupy, ko ajni ky

Popis projektu

3.1.4. prestavba kina na viacú elové - rekonštrukcia budovy kina
- úprava okolia objektu (dvor
kultúrne a vo no asové
medzi kinom a kultúrnym
zariadenie
domom)
3.1.4. Gotický park Moldava

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Medzev,
Šugovská
dolina, Vyšný
Medzev, Ba a
Lucia, Zlatá
Idka, Popro ,
Rudník
vytvorenie viacú elového mesto Moldava
kultúrneho a
nad Bodvou
vo no asového
zariadenia

vytvorenie atraktívneho
mesto Moldava nad
náu ného "parku" zameraného Bodvou
na gotické pamiatky na našom
území
- vytvorenie
modelov najvýznamnejích
gotických stavieb v okolí
Moldavy s postupným
rozširovaním o pamitky na
gotickej ceste
vytvorenie reálnych 3D
modelov charakteristických
prvkov gotických stavieb
Multimediálna prezentácia
objektov gotickej cesty
doporu ené umiestnenie v
priestoroch nádvoria kultúrneho
domu s prepojením na
rekonštruovaný objekt kina

30

Moldava nad
Bodvou

Stav pripravenosti
1

štúdi
a

2009 - 2019

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.1.4. Rozšírenie múzea vín o alšie V objekte kde je momentálne Moldava nad Bodvou
podzemné priestory
múzeum vín sú alšie známe
podzemné priestory. Ich
zrekonštruovaním
a sporístupnením sa rozšíria
priestory múzea. Takto získané
priestory sa využijú nielen na
rozšírenie expozície ale
umožnia aj realizáciu
ochutnávok vína alšie aktivity,
ktoré momentálne priestory
neumož ujú.
3.1.4. Rekonštrukcia podzemných
pivni ných priestorov pod
hlavnou ulicou

V podzemí Moldavy je ešte
Moldava nad Bodvou
množstvo priestorov, ktoré je
možné využi na prezenta né
ale aj komer né ú ely.
Rozsiahlejšie priestory sa
identifikovali pod parkom medzi
kostolmi. Tu sa plánuje
zriadenie expozície remesiel,
respektíve komer ný predajný
priestor.

3.1.4. rozvoj a zachovanie kultúrneho
dedi stva
3.1.4. zriadenie kinoklubu
obec Pa ovce
3.1.4. Rekonštrukcia katolíckej fary a Budova rímsko-katolíckej fary obec Pa ovce
inštalácia expozície o histórii
je jednou z mála budov, ktorá
obce
pražila II. svetovú vojnu.
Momentálne je nevyužívaná
a pripravuje sa jej vyhlásenie
za miestnu pamätihodnos . Po
rekonštrukcii bude objekt
s dvorom a záharadou slúži
ako miestne múzeum a tiež na
duchovné aktivity mládeže.

Miesto
realizácie
Moldava nad
Bodvou

Moldava nad
Bodvou

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
10 mil.
2009-2013

1

20 mil.

2009-2013

x

300 000
1,5 mil.

2006
2008-2010

x

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
x

Nižný Klatov
Pa ovce
Pa ovce

31

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.1.4. Sprístupnenie stolárskej dielne Stolárska diel a so
obec Pa ovce
z 19. storo ia verejnosti
zachovalými funk nými strojmi
a vybavením z konca 19
storo ia je v súkromnom
vlastníctve a je v zlom
technickom stave. Na základe
dohody s majite om je možné
ju sprístupni verejnosti,je však
potrebná rekonštrukcia strechy
objektu

Miesto
realizácie
Pa ovce

3.1.4. Rekonštrukcia župného domu
bývalej Turnianskej župy

Župný dom bol ešte pred 3
obec Tur a nad Bodvou Tur a nad
rokmi v relatívne dobrom stave
Bodvou
ale nemal vysporidané
vlastníctvo. Miestni príslušníci
rómskej komunity však za ali
postupne rozobera strešnú
konštrukciu, z ktorej materiál je
vhodný na kúrenie. Po zni ení
asti strechy sa objekt za al
rýchlo rozpadáva a hrozí je
celkový zánik v priebehu
krátkej doby. Majitelia sú
ochotní objekt preda , je ale
potrebné ho za a cháni
a zrekonštruova . Po
rekonštrukcii môže slúži ako
regionálne múzeum prípadne
na usporiadanie školení
s možnos ou ubytovania.

3.1.4. zriadenie stálej expozície
osídlenia jaský Slovenského
krasu v podzemných
priestoroch Moldavskej jaskyne

sprístupnenie asti Moldavskej
jaskyne pre verejnos
inštalácia stálej expozície v
priestoroch jaskyne - úprava
okolia vchodu do jaskyne vytvorenie areálu s tematikou
Tatárskeho vpádu na naše
územie
32

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
0,6 mil.
2008-2010

1

50 mil.

x

Predpokladané
náklady (Sk)

2008-2010

Stav pripravenosti
x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Úprava verejných priestranstiev
a detského ihriska, individuálna
bytová výstavba

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
Ba kovík

Ba kovík

3.1.5. Úprava verejných priestranstiev

Boliarov

Boliarov

3.1.5. internetizácia obce
3.1.5. rekonštrukcia OU, zriadenie
pamätnej izby
3.1.5. Oprava oplotenia pohrebiska
3.1.5. Oprava verejného rozhlasu
3.1.5. Úprava verejných
priestranstiev, sociálne byty
3.1.5. Rekonštrukcia budovy OcÚ
3.1.5. Úprava zelene, spevnenie MK,
osadenie lavi iek, úprava
studní, realizácia altánkov

Bunetice

Bunetice
ižatice

Oprava oplotenia
Oprava verejného rozhlasu

OcÚ Drienovec
OcÚ Drienovec
urkov

Drienovec
Drienovec
urkov

Rekonštrukcia
Úprava zelene a okolia

obec Ha ava
obec Ha ava

Ha ava
Ha ava

3.1.5. Výstavba resp. rekonštrukcia
chodníkov

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

500 000
400 000

2009
2008

10 000 000
10 000 000

nešpecifikované
nešpecifikované

Estetizácia, zlepšenie
obec Háj
technického stavu pešej zóny,
zvýšenie bezpe nosti chodcov

Háj

200 tis.

2009

3.1.5. úprava verejného priestranstva
pri ihrisku na oddychovú zónu

obec Háj

Háj

80 tis.

2008

3.1.5. vybudovanie lavi iek na
verejných priestranstvách a
informa ných tabú
3.1.5. úprava verejného priestranstva
okolo obecného úradu Turistickej ubytovne
3.1.5. Vybudovanie parkovísk pred
Zlepšenie infraštruktúry obce,
dôležitými objektmi
modernizácia a zvýšenie
bezpe nosti.
3.1.5. Rekonštrukcia verejného
Zvýšenie bezpe nosti
osvetlenia
obyvate ov, zníženie
prevádzkových nákladov
vzh adom na možnos
modernizácie a optimalizácie
verejného osvetlenia

obec Háj

Háj

50 tis.

2008

obec Háj

Háj

80 tis.

2008

obec Háj

Háj

100 tis.

2010

obec Háj

Háj

500 tis.

2010

33

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Modernizácia, zlepšenie kvality obec Háj
reprodukcie, využitie
prístupných technických
možností
3.1.5. Úprava verejného priestranstva Úprava verejného priestranstva obec Háj
v obci /pred Turistickou
v obci
ubytov ou, pri ihrisku/

Háj

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
350 tis.
2009

Háj

230 tis.

do 2008

3.1.5. vyhotovenie drevenej brány do
cintorína - od Domu smútku

obec Háj

Háj

55 000

do 31.5.2008

obec Háj

Háj

60 000

30.4.2008

Združenie na podporu
rozvoja obce Háj v
spolupráci s obecným
zastupite stvom
Her any

Háj

31, 9 tis.

2008

2008
2010

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia verejného
rozhlasu

3.1.5. vybavenie klubu mladých

Popis projektu

úprava interiéru, nákup
zariadenia a techniky,
spracovanie koncepcie
fungovania Klubu, personálne
zabezpe enie,
sprevádzkovanie

3.1.5. stretnutie obyvate ov obce so
známym spisovate om
"Koncsol Lászlo"
3.1.5. podpora spolkovej innosti
3.1.5. rekonštrukcia verejných
priestranstiev - oprava ihriska
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov
3.1.5. Rekonštrukcia vidieckeho sídla
3.1.5. Rekonštrukcia budovy OcÚ
Výmena okien, tepelná izolácia
(knižnica, klub mladých, spev.
súbor)
3.1.5. zriadenie pobo ky štátnej
polície
3.1.5. posilnenie spolo enskej
infraštruktúry
3.1.5. inžinierske siete na zvyšujúcu
sa bytovú výstavbu
3.1.5. Vytvorenie parkovacích plôch v Vytvori vo vhodných lokalitách
meste Moldava
parkovacie plochy v meste s
kapacitou 200 parkovacích
miest

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Her any
Hy ov

Obec Janík
obec Janík

Janík
Janík

2 mil.
2 mil.

Obec Janík

Janík

10 mil.

Kecerovce

Kecerovce

Košický Kle e ov
Malá Ida

Košický
Kle e ov
Malá Ida

mesto Moldava nad
Bodvou

Moldava nad
Bodvou

34

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Dátové prepojenie miestnych Obidve mestá ležiace na
Moldava nad Bodvou
TV štúdií v meste Moldava nad Bodve majú svoje miestne
Bodvou a Edelény (Ma arsko) televízne štúdiá. Štúdio
v Moldave má možnos
vysiela do celého regiónu.
Prepojenie štúdií, vzájomná
výmena programov a spolo né
programy pomôžu zblíži
obyvate ov oboch oblastí
a obnovi vzájomné kultúrne
a hospodárske väzby.
3.1.5. vybudovanie odpo inkovej
zony v intraviláne mesta

na území mestských lesov
vybudova altánky, lavi ky,
stoly, pevné ohniská, ihriská
pre deti, náu né chodníky
rôznej dlžky a s rôznou
tematikovu - botanický,
zoologický, geologický,
národopiskný... s informa nými
tabu ami, vy istenie studni ky

3.1.5. rekonštrukcia hrobiek na
miestnom cintoríne

Miesto
realizácie
Moldava nad
Bodvou

vybudovanie oddychovej Moldava nad
zóny od lokality
Bodvou
Ka argoš cez areál
weekend, popod kaplnku
až po hranicu mestskch
lesov nad bývalou
strelnicou

rekonštrukcia troch
hrobiek na miestnom
cintoríne
výstavba garaží na
uvedenom pozemku

Moldava nad
Bodvou

3.1.5. revitalizácia historického parku

Nižná Kamenica

Nižná Kamenica

3.1.5. rekonštrukcia miestneho
rozhlasu a osvetlenia, oprava
ciest a chodníkov, verejných
priestranstiev (5 árový park v
centre obce)
3.1.5. internetizácia obce
3.1.5. obnova obecného rozhlasu
3.1.5. adaptácia a prestavba
kultúrneho domu

Nižný Klatov

Nižný Klatov

Olšovany
Opiná
obec Pa ovce

Olšovany
Opiná
Pa ovce

3.1.5. využitie vo no asovéo
pozemku za riadite stvom
polikliniky na u. SA

výstavba garaží

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
4 mil.
2009-2011

Predpokladané
náklady (Sk)

35

Stav pripravenosti
1
x

zám
er

Moldava nad
Bodvou
v
proc
ese
reali
záci
e

1 000 000

2006-2007

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. inštalácia informa nej tabule v
obci
3.1.5. Výstavba chodníkov v asti
Výstavba chodníkov
Kertalat v d žke 500 m
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov v
Rekonštrukcia chodníkov
d žke 4 km
3.1.5. založenie ženského
speváckeho zboru v obci
3.1.5. zriadenie Centra vo ného asu
pre mládež
3.1.5. informovanie verejnosti o
aktivitách cez elektronické
médiá - web stránka obce
3.1.5. informovanie verejnosti o
aktivitách cez regionálne médiá

Miesto
realizácie

Žiadate

Pa ovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2 000/rok
2005

Predpokladané
náklady (Sk)

obec Pa ovce

Pa ovce

nešpecifikované

2008

obec Pa ovce

Pa ovce

nešpecifikované

2010

ZPRP - obec Pa ovce

Pa ovce

10 000/rok

2005

obec Pa ovce

Pa ovce

250 000/rok

2005

obec Pa ovce

Pa ovce

4 000/rok

obec Pa ovce

Pa ovce

obec Pa ovce

Pa ovce

Obec Pa ovce

Pa ovce

2007

Komisia rozvoja obce
Pa ovce

Pa ovce

2005 - priebežne

obec Pa ovce

Pa ovce

300 000

2008

obec Pa ovce

Pa ovce

100 000

2005-2006

obec Pa ovce

Pa ovce

200 000

2007

obec Pa ovce

Pa ovce

300 000

2005-2008

obec Pa ovce

Pa ovce

4 000 000

2008

obec Pa ovce

Pa ovce

100 000

2007

3.1.5. úprava zelene okolo domu
obec Pa ovce
smútku a cintorína
Vybudovanie elektrického
obec Pa ovce
3.1.5. Vybudovanie elektrického
rozvodu a verejného osvetlenia rozvodu a verejného osvetlenia
v asti Kertalat

Pa ovce

300 000

2005

Pa ovce

2 000 000

2006

3.1.5. inštalácia bankomatu na území
obce
3.1.5. Napojenie nových stavebných Napojenie nových stavebných
obvodov na infraštruktúru
obvodov na infraštruktúru
3.1.5. pravidelné vyhodnocovanie
úpravy priestorov pred RD v
obci
3.1.5. rekonštrukcia oplotenia
športového areálu
3.1.5. rekonštrukcia parku v asti
Pizondor
3.1.5. rekonštrukcia sociálnych
zariadení a žumpy
3.1.5. rekonštrukcia verejnej zelene v
obci
3.1.5. rozšírenie pódia, osadenie
lavi iek a výstavba tribúny pre
400 divákov
3.1.5. úprava okolia Kultúrneho domu
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2005 - priebežne

300 000

2008

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
Vybudovanie elektrického
obec Pa ovce
3.1.5. Vybudovanie elektrického
rozvodu a verejného osvetlenia rozvodu a verejného osvetlenia
v nových stavebných obvodoch
3.1.5. Vybudovanie modernej dátovej
siete s možnos ou pripojenia
všetkých domácností na
internet a regionálne TV
vysielanie
3.1.5. Vybudovanie námestia a parku
medzi obecným úradom a
rímskokatolíckym kostolom
3.1.5. vybudovanie potrebnej
infraštruktúry pre križovatku
cyklotrás v priestoroch
športového areálu
(ob erstvenie, informácie)
3.1.5. vybudovanie reštaura ného
zariadenia v obci s kapacitou
min. 40 stoli iek
3.1.5. vydávanie obecného
informátora v náklade 300
kusov, každý 2. mesiac
3.1.5. Vytý enie nových stavebných
obvodov v katastri obce s
kapacitou do 50 rodinných
domov
3.1.5. Zabezpe enie možnosti
verejného prístupu na internet
s kapacitou 3
3.1.5. zabezpe enie ú asti
obyvate ov na zasadnutiach
OZ
3.1.5. zriadenie 3P klubu obce
3.1.5. Zvýšenie kapacity elektrickej
siete v asti Pizondor a Major
3.1.5. rekonštrukcia budovy
kultúrneho domu

Pa ovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
3 000 000
2007

Miesto
realizácie

Predpokladané
náklady (Sk)

Vybudovanie modernej dátovej Obec Pa ovce
siete s možnos ou pripojenia
všetkých domácností na
internet a regionálne TV
vysielanie
Vybudovanie námestia a parku obec Pa ovce

Pa ovce

6 000 000

2007

Pa ovce

1 500 000

2005 - 2008

obec Pa ovce

Pa ovce

1 500 000

2006

obec Pa ovce

Pa ovce

2 500 000

2008

obec Pa ovce

Pa ovce

18 000

2005 - priebežne

Obec Pa ovce

Pa ovce

200 000

2005

Obec Pa ovce

Pa ovce

100 000

2005

Obecný úrad Pa ovce

Pa ovce

ZPRP - obec Pa ovce
obec Pa ovce

Pa ovce
Pa ovce

Obec Peder

Peder

Vytý enie nových stavebných
obvodov v katastri obce s
kapacitou do 50 rodinných
domov
Zabezpe enie možnosti
verejného prístupu na internet
s kapacitou 4

Zvýšenie kapacity elektrickej
siete
zachovanie a zlepšenie
technického stavu budovy,
výmena okien a vchodových
dverí
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Stav pripravenosti
1

2005 - priebežne

700 000

2007

6,2 mil.

2009-2013

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov

Peder
Peder

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
5 mil.
2008
2,3 mil.
2008

Peder

600 tis.

2009-2010

Peder

500 tis.

2008

Obec Peder

Peder

288 tis.

2008

obec Peder

Peder

3,756 mil.

2008

Obec Peder
Obec Peder
Obec Peder

Peder
Peder
Peder

20 000
160 000
100 000

2008
2008
2008 - 2010

Obec Peder

Peder

100 000

2008 - 2010

Obec Peder

Peder

500 000

2008 - 2010

Obec Peder

Peder

500 000

2008 - 2010

nájdenie vhodného riešenia na obec Peder
túto aktuálnu úlohu

Peder

280 000

2009-2010

dochádza ob as k zatekaniu,
omu je potrebné zabráni

obec Peder

Peder

150 000

revitalizácia a
vodohospodárske
ochranné stavby s
využitím ako oddychová
zóna

povodie
Hornádu,
partnerom je
mesto Moldava

2009-2010 vo
fáze
prípr
avy
štúdi
a

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
obec Peder
Obec Peder

Povrchová úprava chodníkov.
Je potrebné zrekonštruova
všetky chodníky v obci.
3.1.5. rekonštrukcia verejného
výmena osvet ovacích telies a Obec Peder
osvetlenia
celková rekonštrukcia riadenia
systému
3.1.5. Úprava okolia kultúrneho domu
Obec Peder

3.1.5. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
3.1.5. Prestavba a rekonštrukcia
budovy kultúrneho domu a
Obecného úradu
3.1.5. Výstavba základov pre urny
3.1.5. Nákup urnových skriniek
3.1.5. Úprava priestorov miestneho
cintorína - Stojan pre zvon
3.1.5. Výmena strešnej krytiny na
dome smútku
3.1.5. Vytvorenie nových stavebných
pozemkov
3.1.5. Celková úprava a rekonštrukcia
verejných priestranstiev a
verejnej zelene
3.1.5. výstavba miesta pre
spopolnených pozostalých
našich obyvate ov
3.1.5. výmena strešnej krytiny na
dome smútku

3.1.5. vytvorenie oddychovej zóny
úprava brehu Bodvy a
pozdlž Bodvy od budovy
ochrannej hrádze, výsadba
Inkubátora i sídlisko BODVA I. zelene, osadenie mobilitárov

Rankovce

3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu,
výstavba školy
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Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. optické káble pre celý RZMO
Rudohorie, internetizácie
regiónu, technická príprava na
regionálne vysielanie
3.1.5. Úprava verejného priestranstva

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
Rudohorie

Rudohorie

Svinica

Svinica

3.1.5. Úprava verejných priestranstiev

Svinica

Svinica

3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu

Vyšný Klatov

Šemša

3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu

Trs any

3.1.5. Rekonštrukcia ihriska,
verejných priestranstiev
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov a
verejných priestranstiev

Trs any
Úprava verejných priestranstiev Tur a nad Bodvou
a chodníkov na jednej z
najfrekventovanejších ulíc
(Moldavská ul.), ktoré tvoria
prirodzené centrum obce

3.1.5. dobudovanie základnej
infraštruktúry
3.1.5. rekonštrukcia osvetového
centra, zavedenie obecnej
polície
3.1.5. oprava hrádze jazierok
3.1.5. rekonštrukcia verejnej zelene
Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
3.2.1. sociálne byty
3.2.1. riešenie bytovej otázky v
rómskej osade
3.2.1. výstavba sociálnych bytov
3.2.1. výstavba sociálnych bytov
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.1. informa né centrum

Tur a nad
Bodvou

Vtá kovce
Vtá kovce

Vtá kovce

Vyšná Kamenica

Vyšná
Kamenica
Vyšný Klatov

Kecerovce

Kecerovce
Nová any
Rankovce
Šemša
urkov
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Predpokladané
náklady (Sk)

18 000 000

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

2009

Stav pripravenosti
1

2

x

3

4

5

proje
ktov
á
doku
ment
ácia

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.1. Interaktívny poznávacošportový pobytový program v
Slovenskom krase – produkt
cestovného ruchu SLOV KRAS

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Tento produkt zahr a v sebe
individuálnu návštevu
Národného parku po
turistických chodníkoch
a program mimo parku
s možnos ou športových aktivít
ale aj oddychu a relaxu.

3.3.1. marketing územia so
zameraním na cestovný ruch

- spracovanie komunika ného RRA Moldava nad
Bodvou
plánu na obdobie 2008-2010
- realizácia komunika ného
plánu prostredníctvom
definovaných nástrojov

3.3.3. Historická cesta obcou

V obci, kotrá je vstpnou bránou obec Dvorníky - V eláre
do Zádielskej doliny je
množstvo istorických
a technickcýh pamiatok. Sú tu
historické vínne pivnice,
technické zariadenie starého
mlyna, miestne múzeum
nálozov z doby bronzovej....
Tieto zaujímavosti chceme
spoji do tzv. Historickej cesty
obcou, ktorá povedie od
vlakovej stanie smerom na
Zádielsku dolinu.
Program spoznaj svoju obec je Mikroregión ZMOUB
sú ažným programom medzi
obcami mikroregiónu na
spozanie svojej obce ale aj na
jej prezentáciu susedným
obciam. Prvý ro ník bude
v mesiaci August v obci
Pa ovce.

3.3.3. Dni mikroregiónu ZMOÚB,
Spoznaj svoju obec

3.3.3. výstavba cyklotrasy spájajúcej
ekofarmu a hotel v
Nová anoch s rekra nými
zariadeniami v Zlatej Idke
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
0,2 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

150 tis./ rok

2008

0,6 mil.

2008-2010

Mikroregión
ZMOUB

0,2 mil./rok

2008

Nová any Zlatá Idka

200 000

2008

Dvorníky V eláre

Stav pripravenosti
1

2

3

x

x

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. aquapark - turistický park,
golfové ihrisko - zahrnuté do
územnej dokumentácie obce a
aj KSK, kde sa po íta s
využitím teotermálnej energie
3.3.6. rekrea ná zóna - lyžiarske
stredisko na Kojšovej holi
3.3.6. Hotel pri golfovom areáli
Výstavba hotela
3.3.6. Vodopády Háj /štyri ro né
Vybudovanie vodopádu
obdobia/
3.3.6. vybudovanie turistických a
spracovanie koncepcie s
cykloturistických trás
alšími obcami, odborná
konzultácia s relevatnými
subjektmi, spracovanie projektu
trás, vybudovanie trás

Miesto
realizácie

Žiadate

Bidovce

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

60 mil.

3.3.6. dobudovanie cyklotrás a
bežeckých trás k turistickým
centrám
3.3.6. dobudova rekrea nú zónu pri
Vyšný Klatov
rybníku a športový areál v obci
Jasov
Kechnec
3.3.6. vybudovanie zariadenia v
Kechneci, v objekte ktorého
budú zriadené priestory pre
reštauráciu, ubytovanie, banku,
kongresovú sálu.
3.3.6. horský Europark Štós
Mikroregión ZMOUB
3.3.6. Realizácia série tradi ných
Tradi né jarmoky môžu by
jarmokov v regióne povodia
nielen originálnym produktom
Bodvy a Slovenského krasu
cestovného ruchu ale zárove
aj príležitos ou na predaj
výrobkov miestnych
remeselníkov . Aby sa
zabezpe ila originalita a kvalita
predávaných výrobkov, trhov
sa budú môc zú astini iba
podnikatelia s výrobkami
certifikovanými v rámci procesu
regionálnej zna ky pôvodu
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Drienovec
Háj
Háj

350 000 000
1 mil.

2008
2009

160 tis.

2009

0,3 mil.+ 0,1
mil./rok

2009

Hy ov

Jasov

Kechnec

kúpele Štós
Mikroregión
ZMOUB

1

2
x

Bukovec
Eagle, s.r.o.
Press-Print-Eduard
Szattler
obec Háj

Stav pripravenosti
3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. Napojenie oblasti na Gotickú a Gotická a železná cesta sú
Mikroregión ZMOUB
Železnú cestu
produktmi cestovného ruchu.
Mnohé obce mikroregiónu
spl ajú podmienku napojenie
na tieto produkty. Je potrebné
spracova návrh na zaradenie
jednotlivých objektov do týchto
poroduktov a relizova
ozna enie vybraných objektov.

3.3.6. Prepojenie existujúcich
objektov cestovného ruchu do
jedného produktu

Na území mikroregiónu už
mikroregión ZMOUB
existuje ur itá ponuka v oblasti
cestovného ruchu a vývoj
v tejto oblasti je pomerne
rýchly. Na zefektívnenie
a podporu rozvoja cestovného
ruchu je vhodné vytvori
ucelený produkt na území
mikroregiónu.

42

Miesto
realizácie
Mikroregión
ZMOUB

mikroregión
ZMOUB

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2 mil.
2009-2011

Predpokladané
náklady (Sk)

0,4 mil.

2008

Stav pripravenosti
1
x

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. vybudovanie náú nej turistickej ozna enie trasy od Moldavskej mesto Moldava nad
Bodvou
(cyklo) trasy KRAS
jaskyne cez "kopec" (lokalita
vodojem) ku kame olomu a
spä do Moldavy pri VOP.
Výroba a osadenie náu ných
tabú zameraných na konkrétne
krasové javy pozdlž trasy. Pri
vodojeme zriaadenie
výhliadkového bodu s
panoramatickou tabu ou
popisujúcou vidite né krasové
morfologické štruktúry (planiny,
doliny, hranica Slovenského
krasu...). Vydanie sprievodcu
(CD?) náu ným chodníkom s
popisom krasových javov,
fauny a flóry Medzevskej
pahorkatiny, vytvorenie sekcie
trasy na web stránke Moldavy
(prípadne zvláštnej web
stránky venovanej prírode v
okolí Moldavy)

3.3.6. vybudovanie siete cyklotrás v
intraviláne a okolí mesta
Moldava

spevnenie povrchu chodníka
mesto Moldava nad
"pod kopcom" od polikliniky po Bodv ou
areál weekend tak,a by povrch
vyhovoval aj na kolieskové
kor ule
- vytý enie
cyklotrás smerom na
severozápad od areálu
smerom na Debra a
Drienovec
vytý enie cyklotrás pozdlž rieky
Bodva smerom na juh vytý enie cyklotrás od areálu k
Bodve a smerom na Pa ovce
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Miesto
realizácie

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

Moldava nad
Bodvou

x

Moldava nad
Bodvou

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. rekonštrukcia a rozšírenie
hotela BODVA

Popis projektu
- nadstavba sedlovej strechy
hotela s vytvorením
konferen nej miestnosti s
kapacitou min. 200 udí s
potrebnou infraštruktúrou
(šat a, kuchynka...)
inštalácia osobného vý ahu rozšírenie o krytý bazén

3.3.6. Podpora regionálneho produktu
cestovného ruchu Železnej
cesty - budovanie nových a
rekonštrukcia ubytovacích
zariadení
3.3.6. usporiadanie výstavy
pestovate ských produktov jese na regionálnej úrovni
3.3.6. zriadenie remeselného dvora
3.3.6. vybudovanie prepojenia
cyklotrasy smerom na juh s
perspektívom napojenia na
cyklotrasy do MR (Buzica,
Se a)
3.3.6. vybudovanie cyklotrás smerom
na sever, východ a západ a ich
napojenie na existujúce
cyklotrasy
3.3.6. cykloturistické chodníky na
vytvori cykloturistické trate
hrádzi rieky Bodvy a Ka apty smerom na hranicu s MR
3.3.6. Cyklisticko-turistický chodník
na hrádzi Bodvy a Ka apty
3.3.6. Rôzne kultúrne podujatia
3.3.6. BODVAEXPO SK

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Moldava nad
prestavba plochej
Bodvou
strechy hotela na
sedlovú a rozšírenie o
krytý bazén s celoro nou
prevádzkou

Stav pripravenosti
1
štúdi
a

Nová any Zlatá Idka

obec Pa ovce

Pa ovce

3 000

2005 - priebežne

obec Pa ovce
obec Pa ovce

Pa ovce
Pa ovce

1 200 000
500 000

2005
2005-2008

obec Pa ovce

Pa ovce

300 000

2005-2007

Obec Peder

Peder

Obec Peder

Peder

Obec Peder
Pravidelné kontrakta né
RRA Moldava
výstavy napomáhajú
nadväzovaniu obchodných
kontaktov a obchodných
vz ahov. BODVAEXPO je
každoro ná výstava v meste
Edelény v Ma arsku, pri om
BODVAEXPO SK by bol jej
ekvivalent na území Slovenska
v Moldave

Peder
RRA Moldava
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2010-2020
100 000 000

2009 - 2015

50 000
0,4 mil./rok

Priebežne
2008

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. rekonštrukcia rybníka - vo
vlastníctve VÚC na rekrea né
ú ely
3.3.6. zriadenie náu ného parku pri
DSS a alších náu ných
chodníkov, vydávanie
náu ných publikácií o MR
3.3.6. rozvoj klimatických kúpe ov
Štós
3.3.6. pešie, turistické a cyklistické
chodníky, informa né tabule
3.3.6. budovanie ubytovacích a
reštaura ných zariadení,
ubytovanie na súkromí
3.3.6. Zvýšenie turistického
potenciálu regiónu zádielskej
ties avy

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

Šemša

Šemša

Štós
Trs any
Vyšný Klátov

Vyšný Klátov

1. zriadenie nových úsekov
Združenie vidieckeho
náu ných chodníkov a ich
turizmu Zádiel
prepojenie s existujúcimi
2.
obnova existujúcich náu ných
chodníkov
3. zriadenie
"Via ferrata" - lezeckých
možností na vytypovaných
miestach
4. úprava cesty
cez Zádielsku ties avu pre
telesne postihnutých
(vozi károv) 5. úprava a
rozšírenie parkovacích plôch z
Zádieli 6. zavedenie
kyvadlovej dopravy
alternatívneho charakteru
(konské povozy, turistický
vlá ik, drezina) v regióne a do
ma arských obcí
7. zlepšenie turistického
zna enia - nové púta e,
informa né tabule
8.
vydanie propaga ných
publikácií: letákov, monografií,
máp...

3.3.6. rekrea né zariadenia - Zlatá
Idka

Zádiel

Zlatá Idka

45

10 mil.

2009-2011

x

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. prepojenie agroturistických
areálov Nová any, Hý ov,
Baška, Nižný Klatov, Vyšný
Klatov
3.3.6. prepojenie oddychových zón
Malá Ida, Nová any, Jasov,
Popro , Medzev, Štós
3.3.6. turistické a náu né chodníky,
cyklistické a jazdecké trasy
regionálneho významu,
lyžiarska bežkárska trasa
regionálneho významu,
zriadenie vyhliadkových a
oddychových miest na trasách
regionálneho významu,
jednotné zna enie a údržba
chodníkov a cyklotrás

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

3.3.6. Výstavba lanového a
Príroda Slovenského krasu by Plum s.r.o
relaxa ného centra MOLDAVA ponúkala ideálne terény na
skalolezenie a jaskyniarstvo,
keby návštevný poriadok
Národného parku
a momentálne platná
legislatíva tieto aktivity
nevylu ovala. Bezpe né
lezenie pod doh adom
inštruktora bude možné
realizova v lanovom a
relaxa nom centre.

Predpokladané
náklady (Sk)

10 mil.
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

2009-2013

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.7. hájske tradície a remeslá pre
mládež

3.3.7. stretnutie folklórnych súborov

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

fašiangy - na tomto stretnutí
budeme vyhotovova rôzne
masky, škrabošky, Ve ká noc deti si donesú vyfúkané vajcia.
Cez prázdniny - sa mladí budú
u i vyrezáva drevené hrable.
Jesienka - v mesiaci október si
chcem s de mi a mládežou
pripomenú jesenné zvyky a
tradície. Z tekvíc si deti vyrobia
lampáše, vyfarbia si vopred
vyliate sádrové formy. Mikuláš na mesiac december s de mi
nacvi ujeme kultúrny program
na vystúpenie v klube
dôchodcov - posedenie s
dôchodcami.

Združenie na podporu
rozvoja obce Háj v
spolupráci s obecným
zastupite stvom

Háj

obec Háj je známa v regióne aj
atraktívnou innos ou
speváckej skupiny, ktorej
lenovia úspe ne ú inkovali na
okolitých slávnostiach nielen
spevom, ale aj kabaretným
programom s tematikou života
na vidieku. Vystúpenia mali
v aka vtipu i umeleckým
výkonom ú inkujúcich ve ký
úspech, o inšpirovalo tunajší
kolektív k podobnému
tradi nému podujatiu v Háji,
kde by ú inkovali ich kolegiovai
z okolia, ale aj skúsenejšie
folklórne kolektívy z Ma arska
alebo alších regiónov
Slovenska.

Združenie na podporu
rozvoja obce Háj v
spolupráci s obecným
zastupite stvom

Háj
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
30 tis.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

61,7 tis.

2008

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

3.3.7. Vydanie reprezenta nej knihy
vodopády Háj /4 ro né
obdobia/
3.3.7. zriadenie obecného
ob erstvenia a informa ného
stánku
3.3.7. dokon enie rozostavanej
stavby - kultúrny dom

spracovanie fotodokumentácie, obec Háj
textov, zostavenie pracovnej
verzie, redakcia textov,
preklady resumé, prípadne
hlavných textov, výber tla iarne
- grafické práce, tla

Háj

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
100 tis.
2008

obec Háj

Háj

100 tis.

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2008

Her any

dokon enie rozostavanej
stavby kultúrneho domu so
zameraním využitia na rozvoj
cestovného ruchu

obec Hrhov

Hrhov
mikroregión
Združenie miest
a obcí údolia
Bodvy
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20 000 000

bez projekt. dok., v štádiu riešenia
na úrovni samosprávy, LV

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.7. vydanie propaga ného
materiálu v obci

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.7. Informa ný systém o území

3.3.7. Vytvorenie cyklotrás v údolí
Bodvy a ich prepojenie s
existujcimi cyklotrasami na
okolí

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Pre orientáciu návštevníkov ale Mesto MOLDAVA nad
aj potenciálnych investorov je Bodvou / mikroregión
potrebné vytvori jednotný
ZMOÚB
informa ný portál o celom
potenciáli územia, ktorý by
obsahoval informácie z oblasti
cestovného ruchu, kultúrnospolo enských aktivít,
možnostiach investovania
a tiež aj prezentáciu
zaujímavostí regiónu z rôznych
oblastí. Sú as ou by mal by
on-line rezerva ný systém
ubytovania a vstupeniek na
rôzne akcie.

Mesto
MOLDAVA nad
Bodvou /
mikroregión
ZMOÚB

Systém cyklotrás údolia Bodvy Mikroregión ZMOUB
bude prepája turisticky
zaujímavé lokality v regióne
a zárove sprístup ova tieto
atraktivity aj turistom z iných
regonov. Dosiahne sa to
prepojením cyklotrás
s existujúcimi trasami v regióne
a na ma arskej strane hranice.

Mikroregión
ZMOUB

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
0,5 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

5 mil.

2009-2013

3.3.7. vybudovanie geo - turistického
parku
3.3.7. pravidelne organizovanie
tradi ných jarmokov 2x ro ne
na regionálnej úrovni
3.3.7. pravidelné usporiadanie sú aže
v ryžovaní zlata 1x ro ne na
regionálnej úrovni s výh adom
medzinárodnej úrovne

Olšovany

Olšovany

obec Pa ovce

Pa ovce

10 000

2005 - priebežne

obec Pa ovce

Pa ovce

25 000

2005 - priebežne

3.3.7. pravidelné výstavy ru ných
prác obyvate ov obce min. 1x
za rok
3.3.7. propagácia obce na výstavách
cestovného ruchu

obec Pa ovce

Pa ovce

obec Pa ovce

Pa ovce
49

2005 - priebežne

20 000/rok

2006 - priebežne

Stav pripravenosti
1
x

2

3

4

5

obec Pa ovce

Pa ovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
200 000
2005-2007

3.3.7. vydanie turistického sprievodcu
a mapky okolia obce

obec Pa ovce

Pa ovce

200 000

2006 - priebežne

3.3.7. zmapovanie tradícií a
tradi ných remesiel v obci
3.3.7. propagácia obce a možností v
oblasti CR na Internete
3.3.7. zámer výstavby vyhliadkovej
veže na Rankovských skalách

ZPRP Pa ovce

Pa ovce

200 000

2005

obec Pa ovce

Pa ovce

5 000/rok

2006 - priebežne

1% z rozpo tu
obce

2005 - priebežne

90 mil.

2008

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.7. vybudovanie náu nej turistickej
trasy v lokalite Pa ovský les v
d žke cca 8 km a jej napojenie
na trasu v Moldave

Popis projektu

3.3.7. plán napojenia cyklotrasy ku
Kamennému lesu a Hradisku v
d žke 3 km, informa né tabule,
propaga né materiály
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov
Zvyšovanie zamestnanosti
4.1.1. riešenie problému priestorovej
mobility pracovnej sily
4.1.1. motivácia ob anov v rámci
programu Aktivita 1%
4.1.1. riešenie problému vysokej
miery nezamestnanosti a
rómskej problematiky
4.1.2. Výstavba priemyselného parku Výstavbou priemysleného
parku na rozlohe 95 ha sa
vytvoria podmienky pre
usídlenie investorov v meste.

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

Rankovce

obec Komárovce

Komárovce

obec Pa ovce

Pa ovce

obec Ve ká Ida,
Komárovce

Ve ká Ida,
Komárovce

Moldava nad Bodvou

Moldava nad
Bodvou

50

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
4.1.2. budovanie priemyselného
parku

Popis projektu
príprava územia, výstavba
základnej infraštruktúry

Miesto
realizácie

Žiadate

príprava územia a
Tur a nad
infraštruktúry na
Bodvou
budovanie nového
priemyselného parku v
katastrálnom území obce
Tur a n/B, za ú elom
rozvoja priemyslu
prostredníctvom prílivu
cudzieho kapitálu

Podpora sociálnej inklúzie
4.2.1. zriadenie spolo ného
sociálneho podniku
4.2.1. komunitná práca v Rómskych
osadách
4.2.1. terénna a komunitná práca pre
Rómov
4.2.1. Rekonštrukcia budov pre
Vyšný Klatov
Regionálne rómske komunitné
centrá - Jasov, Medzev,
Nova any
4.2.1. komunitná práca
4.2.1. Projekt Ve né deti
Zabezpe enie starostlivosti o mesto Moldava nad
Bodvou
postihnutú mládež a
zmysluplného trávenia vo ného
asu aj po skon ení špeciálnej
základnej školy
4.2.1. zriadenie telocvi ne a
komunitného centrá pre mládež
4.2.1. Asisten ná služba pre starších Asisten ná služba pre starších Obec Pa ovce
obyvate ov
obyvate ov
4.2.1. Realizácia vývarovne pre
obec Peder
starších a sociálne odkázaných

Bidovce
Boliarov
urkov
Jasov, Medzev,
Nova any

Kecerovce
Moldava nad
Bodvou

Peder

Svinica
Svinica,
Bidovce, urkov
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10 mil.

Opiná

Pa ovce

4.2.1. zriadi komunitné centrum
4.2.1. zriadenie spolo ného
sociálneho podniku

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
10 000 000
2009-2016

Predpokladané
náklady (Sk)

160 000

2008

160 tis.

2008

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
4.2.1. zriadi komunitné centrum

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

zria ova komunitné centrá,
sociálne podniky, aplikova
terénnu sociálnu prácu, pre
riešenie sociálnej inklúzie
znevýhodnených skupín
obyvate stva

4.2.1. Rekonštrukcie komunitných
centier
4.2.1. podpora innosti komunitných
centier v obciach: Jasov,
Nová any, Šemša, Medzev

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

Vtá kovce

Vyšný Klatov
Jasov, Nová any,
Šemša, Medzev

Vyšný Klatov
4.2.1. Podpora zria ovania
komunitných centier,
zavádzanie terénnej sociálnej
práce, pre riešenie sociálnej
inklúzie znevýhodnených
skupín obyvate stva
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
5.1.3. Zavedenie výu by podnikania Malé a stredné podniky sú
Mikroregión ZMOÚB
ako nepovinného predmetu na v zdravej spolo nosti
stredných školách v regióne
základným prevkom
ekonomiky, priotm podnikanie
sa nikde nevyu uje. V regióne
umožníme vzdelávanie sa
v oblasti podnikania už pred
skon ením štúdia na strednej
škole ale aj pre záujemcov po
jej skon ení. Prispejeme tým
k udržaniu schopných mladých
udí v regióne, ktorí by iná boli
nútení odís za realizáciou
inde.

5.1.3. Motivácia a osveta ob anov v
oblasti nakladania s odpadmi

Predpokladané
náklady (Sk)

Osveta ob anov

obec Pa ovce

Mikroregión
ZMOÚB

Pa ovce

52

2 mil.

2008

200 000

2005 - 2008

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
5.1.3. Prevádzka REPIC MOLDAVA

5.1.3. Zabezpe enie poradenských
služieb pre podnikate ov

5.1.3. Zriadenie regionálnych
vzdelávacích centier pre
celoživotné vzdelávanie,
vybavenie a materiálno technické zabezpe enie
vzdelávacieho procesu v
školách, vzdelávanie
pedagógov

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

RRA Moldava
Regionálne prezenta né
a informa né centrum ( REPIC)
okrem poskytovania informácií
a poradenstva pre podnikate ov
a širokú verejnos
o možnostiach získania zdrojov
na rozvojové projekty poskytuje
priestor na prezentáciu
produtov miestnych
podnikate ov. Jeho prevádzka
je iato ne hradená z vlastných
zdrojov a ro ne potebuje na
prevádzku cca 500 tisíc Sk.
REPIC pri dostatku zdrojov
dokáže organizova aj
tematické semináre a výstavy.

RRA Moldava

Všeobecné poradenské služby RRA Moldava
sa zabezpe ujú
prostredníctvom Regionálneho
prezenta ného
a informa ného centra. Na
skvalitnenie tejto služby je
potrebné vybudovanie
databázy odborníkov
a zosie ovanie podobných
inštitúcií.

RRA Moldava

Vyšný Klatov

Vyšný Klatov
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
0,5 mil.
priebežne

Predpokladané
náklady (Sk)

0,4 mil./rok

priebežne

Stav pripravenosti
1

2

3
x

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
5.1.3. Využívanie priestoru škôl pre
posil ovanie celoživotného
vzdelávania pre za le ovanie
znevýhodnených skupín
obyvate stva na trh práce, v
spolupráci so zamestnávate mi,
ÚP
5.1.4. Zabezpe enie pokra ovania
projektu nultého ro níka pre
deti zo sociálne
znevýhodnených skupín
Podpora rozvoja športu
5.2.3. Golfový areál
Vybudovanie golfového areálu
5.2.3. Multifunk né ihrisko
Vybudovanie multifunk ného
ihriska
5.2.3. Vybudovanie prírodnej adovej
plochy
5.2.3. založenie cykloturistického
oddielu
5.2.3. výstavba cyklo - parku
5.2.3. výstavba detského ihriska
5.2.3. výstavba volejbalového a
hokejbalového ihriska
5.2.4. usporiadanie minimálne 3
športových podujatí po as roka
na regionálnej úrovni
5.2.4. Ú as futbalových klubov na
okresných sú ažiach
5.2.4. Futbalový turnaj medzinárodný
5.2.5. oprava a výstavba nových
športových zariadení
5.2.5. rekonštrukcia a sprístupnenie rekonštrukcia a obnovenie
športových ihrísk v areáli škôl ihrísk, zabezpe enie možnosti
ich konrolovaného využívania
aj v dobe mimo vyu ovania
obyvate mi mesta
5.2.5. výstavba športovej haly
výstavba haly

Miesto
realizácie

Žiadate
Vyšný Klatov

Vyšný Klatov

mesto Moldava nad
Bodvou

mesto Moldava
nad Bodvou

Eagle, s.r.o.
obec Ha ava

Drienovec
Ha ava

obec Janík

Janík

obec Pa ovce

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

150 000 000
700 000

2008
2008

80 tis.

2008

Pa ovce

10 000/rok

2006

obec Pa ovce
obec Pa ovce
obec Pa ovce

Pa ovce
Pa ovce
Pa ovce

500 000
250 000
200 000

2008
2006
2007

obec Pa ovce

Pa ovce

10 000

2005 - priebežne

Obec Peder

Peder

300 000

2008 - 2010

Obec Peder

Peder

30 000

1 x ro ne

Stav pripravenosti
1

Malá Ida
rekonštrukcia športových Moldava nad
ihrísk v areáloch škôl a Bodvou
ich sprístupnenie
verejnosti
výstavba športovej haly s Moldava nad
kapacitou min. 1000 udí Bodvou

54

nede
finov
ané

100 000 000

2010-2013 zám
er

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
5.2.5. Multifunk ný športový areál s V priestoroch za poliklinkou
Moldava nad Bodvou
bezpe ným detským ihriskom, a jasky ou je nevyužitý
pozemok, kde je možné
vybdova športový areál
s detským ihriskom spl ajúcim
všetky bezpe nostné normy.
Táto lokalita je blízko centra
mesta a blízko základnej školy.

5.2.5. vybudovanie hokejového a
hádzanárskeho ihriska

pripravi základy, povrchovú
obec Peder
úpravu a zabezpe i technickú
vybavenos v areáli ZŠ

obec Peder
5.2.5. Dokon enie hokejového a
hádzanárkeho ihriska pri ZŠ
PEDER
5.2.5. Údržba a oprava športového
obec Peder
štadióna
5.2.5. rekonštrukcia športovísk
5.2.5. vybudovanie športového areálu dobudova športový areál a
infraštruktúru v okolí rekrea nej
nádrže Bukovec
5.2.5. dobudova športový areál v
meste Medzev, Štós
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
6.1. spracovanie manuálu pre
RRA Moldava
potenciálnych podnikate ov
využívajúcich miestny potenciál
6.1. legislatívna úprava podmienok
podnikania v obci využitím
inštitútu VZN
6.1. Dokon enie obecného
inkubátora

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
10 mil.
2009-2010

1

Peder

1,3 mil.

2009-2013

x

Peder

500 tis.

2008

Peder

50 tis.

2008

Miesto
realizácie
Moldava nad
Bodvou

Predpokladané
náklady (Sk)

Vtá kovce
Vyšný Klatov

Vyšný Klatov

Moldava nad
Bodvou

Komisia rozvoja obce pri Moldava nad
OZ - Moldava
Bodvou
Nižná Kamenica

Nižná Kamenica

55

60 tis.

Stav pripravenosti
2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
6.1.2. Pasportizácia vhodných plôch
a objektov pre podnikanie

Popis projektu

Okrem plochy priemyselného
parku je v meste aj v
samotnom mikroregióne
množstvo vhodných objektov
a plôch na podnikanie. Ich
ineventarizáciou
a pasportizáciou vznikne
databanka, z ktorej je možné
aktívne ponúka objekty
a plocha pre záujemcov
o podnikanie v meste
a regióne.
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na
6.2.4. Vzdelávacie a komunika né
Objekt synagogy sa
centrum - Synagoga
zrekonštruje a vatvorí sa tu
priestor na stálu expozíciu
o histórii mesta Moldava a na
vzdelávacie aktivity typu
záujmových klubov (historický,
zemepisný ...) v rámci týchto
klubov sa budú môc stretáva
obyvatelia rônych vekových
kategórií s rovnakými
záujmami, realizova odborné
prednášky a besedy na ur ité
témy. Je tú sú as aktivít
celoživotného vzdelávania
ob anov mesta

Miesto
realizácie

Žiadate
RRA Moldava nad
Bodvou

Moldava nad
Bodvou

vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
Moldava nad Bodvou
Moldava nad
Bodvou

Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve

56

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
0,1 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

4 mil.

2009

Stav pripravenosti
1

2

3
x

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
7.1.4. Vybudovanie biofarmy s
Podmienky obce Janík
obec Janík
ukážkou tradi ného vidieckého umož ujú vytvori turistickú
pestovania a chovu
atrakciu- ukážka tradi ného
poestovania a chovu spojenú
s predajom ekologicky
prestovaných produktov. Tento
objekt bude napojený na
regionálnu cyklotrasu údolia
Bodvy, ktorá bude prepojená
s cyklotrasami na území
Ma arska.
Vyšný Klatov
7.1.4. Skvalit ovanie
po nohospodárskej prvovýroby
a spracovanie
po nohospodárskych
produktov, rozvoj biofariem a
biovýrobko, tradi né miestne
výrobky a remeslá, vzdelávanie
a informovanos farmárov
7.1.5. podpora priameho predaja na
malých farmách
7.1.8. Realizácia série školení pre
aktérov CR na tému získavanie
finan ných zdrojov na
rozvojové aktivity

Miesto
realizácie
Janík

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
3 mil.
2009-2011

Predpokladané
náklady (Sk)

7.3.1. Obnova porastov pri vodných
tokoch a rybníku a zárove
využitie drevín ako obnovite ný
zdroj energie

1

2

x

Vyšný Klatov

obec Dvorníky

Dvorníky

Rozvoj aktivít v oblasti
RRA Moldava
cestovného ruchu na území
regiónu si vyžaduje aj podporu
vo forme vzdelávacích aktivít.
V prvom rade to budú aktivity
zamerané na získanie
prostriedkov na rozvojové
aktivity v tejto oblasti.

RRA Moldava

0,2 mil.

Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3. Wind Park Moldava - Výstavba
Obec Peder
Moldava nad
500 000
veterného parku
Bodvou
7.3. výstavba veterných elektrární

Stav pripravenosti

Nová any, Šemša
obec Janík
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Nová any,
Šemša
Janík

5 mil.

2008

x

2008 - 2010

2010

x

3

4

5

Špec.cie ,
Miesto
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
realizácie
Opatrenie
7.3.1. vybudovanie spolo ného kotla
Trs any a ur ošík
Trs any a
na biomasu
ur ošík
7.3.1. spracovanie drevnej biomasy
Zlatá Idka
7.3.2. vybudovanie geotermálneho
urkov
urkov
areálu - priemyselný park,
skleníky, golfový areál
7.3.2. Realizácia prieskumného
mesto Moldava nad
Moldava nad
geotermálneho vrtu
Bodvou
Bodvou
7.3.2. využitie geotermálnych vôd na
Vyšná Kamenica
Vyšná
rekrea né ú ely - golf,
Kamenica
kúpalisko
Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
Mikroregión ZMOUB
Mikroregión
Jednotná zna ka pri predaji
7.4.1. Zavedenie jednotného
ZMOUB
zna enia produktov a služieb ucelných produktov cestovného
ruchu je ve mi dôležitá
poskytovaných v rámci
z marketingového h adiska.
cestovného ruchu na území
povodia Bodvy a Slovenského
krasu
7.4.1. Katalóg vzorov mikroregiónu
Katalóg pôvodných vzorov
Mikroregión ZMOUB
Mikroregión
a postupov je dôležitým
ZMOUB
podkladom na posudzovanie
originality ur itého produktu
a tiež na vývoj nových
miestnych produktov.
7.4.1. Rozvoj kultúrneho života obce
Nová any
a infraštruktúry vidieckeho
cestovného ruchu
RRA Moldava
7.4.1. Zavedenie reginálnej zna ky
Regionálna zna ka pôvodu je RRA Moldava
pôvodu pre miestne výrobky
nielen marketingovým
nástrojom pre miesten
produkty, ale aj ur itý
regionálny systém na
ohodnotenie kvality produktov.
Realizácia prístupu LEADER
7.5.1. zriadenie funkcie vidieckeho
manažéra
OKRES: Michalovce
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
1.1.4. Preložka cesty - obchvat
1.1.5. rekonštrukcia MK Hatalov
2004-OPZI-34/B-KE-0041

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

1

2

3

4

100 mil.

0,4 mil.

x

0,5 mil.

x

0,2 mil.+0,06
mil./rok

x

obec Pa ovce

Pa ovce

250 000/rok

2005

Obec Palín
Obec Hatalov

Palín
Hatalov

cca 17 mil.

pod a financii
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Stav pripravenosti

x
áno

nie

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov
1.1.5. Miestne komunikácie a
chodníky
1.1.5. Infraštruktúra a komunikácie
nových ulíc
1.1.5. Rekonštrukcia Mk a verejného
osvetlenia

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a verejného
priestranstva v obci
1.1.5. Miestne komunikácie
1.1.5. Rozšírenie intravilánu obce
1.1.5. Rekonštrukcia ciest a
chodníkov
1.1.5. Výstavba MK a rekonštrukcie
1.1.5. Miestne komunikácie
1.1.5. Výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia miestnych ciest

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

I. etapa

Obec Hažín

Hažín

II. etapa

Obec Hažín

Hažín

Obec I a ovce

projekt rieši rekonštrukciu MK a
chodníkov, ktoré boli
rozkopané po budovaní
vodovodu, plynofikácií a
kanalizácií a rekonštrukcii
verejného osvetlenia za
úsporné svietidlá s 50%
ro ným vypínaním
projekt zahr a úpravu
miestnych komunikácií, úpravu
chodníkov, priekop, vjazdu do
dvorov
rekonštrukcia
Výstavba miestnej komunikácie

6.2.1.13. - dopravná
infraštruktúra
rekonštrukcia

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
9 200 000
2009

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3
x

12 430 000

2010

I a ovce

5 mil.

2009

1

Obec Kloko ov

Kloko ov

75 000 000

2010

x

obec Kusín

Kusín

20 000 000

2008

x

obec Lastomír

Lastomír

35 mil.

2009

x

obec
Obec Lú ky

Lesné
Lú ky

1 600 000
5 000 000

2010

X

Obec Palín

Palín

9 000 000

2010

x

obec Pavlovce nad
Uhom
obec Petrovce nad
Laborcom
Obec Stretava

Pavlovce nad
Uhom
Petrovce nad
Laborcom
Stretava

8 550

2010

x

15 000 000

2010 - 2011

x

18 000 000

2009

x

Suché

14 875 657

2008

x

Vrbnica

10,5 mil.

2009

x

Žbince

15,0 mil.

2009

x

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
rekonšt. MK a verej.
obec Suché
komunikácií
priestranstiev
1.1.5. Rekonštukcia miestnych
obec Vrbnica
komunukácií a chodníkov
1.1.5. rekonštrukcia MK
Oprava a výstavba MK
Obec Žbince
Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
59

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.1. Vodovod
2.1.2. Estetizácia a odkanalizácia
obce
2.1.2. Odkanalizovanie obce
Krásnovce
2.1.2. Odkanalizovanie obce
2.1.2. Výstavba kanalizácie
2.1.2. Kanalizácia a OV
2.1.2. Odvodnenie obce
2.1.2. Vybudovanie kanal. siete
2.1.2. Kanalizácia
2.1.2. Odvodnenie obce

Popis projektu
dokon enie siete

výstavba kanalizácie
Odkanalizovanie obce
projektová dokumentácia

rekonštrukcia

Miesto
realizácie

Žiadate
obec Petrovce nad
Laborcom
Obec I a ovce

Petrovce nad
Laborcom
I a ovce

Obec Krásnovce

Krásnovce

obec
Obec Lú ky
obec Moravany
Obec Palín
Obec Palín
obec Petrovce nad
Laborcom
Obec Senné

Lesné
Lú ky
Moravany
Palín
Palín
Petrovce nad
Laborcom
Senné

Plán odvodnenia obce
povrchových vôd aj bez
kanalizácie
2.1.2. Výstavba stokovej siete
výstavba stokovej siete
mesto Strážske
"Západ*"
"Západ*"
2.1.2. Kanalizácia ulica Krivoš anská kanalizácia ulica Krivoš anská mesto Strážske

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
77 000 000
2008 - 2011

Predpokladané
náklady (Sk)

3 mil.

2010

41 mil.

2013

26 000 000
24 000 000
68 460 000
2 800 000
60 000 000
15 000 000

2011
2008 - 2009
2010
2012
2010 - 2012

15 000 000

2010

Strážske

31 622 286

2009

Strážske

70 000 000

2009

Stav pripravenosti
1

2

3

4

1
x
X
x
x

x

x
x
x
x

x
x

2.1.2. isti ka odpadových vôd
výstavby OV
mesto Strážske
Strážske
100 000 000
2010
x
Obec Stretava
Stretava
x
2.1.2. Rekonštrukcia odvedenia
povrchových vôd zo zastavanej
asti obce
2.1.2. Odkanalizovanie obce s
Obec Stretava
Stretava
26 000 000
x
napojením na OV
2.1.2. komplexná infraštruktúra
okres Michalovce
Vinné, Kaluža a
(vybudovanie kanalizácie)
Kloko ov
Zemplínskej šíravy v rámci
aglomerácie obcí Vinné,
Kaluža a Kloko ov v zmysle
územných plánov jednotlivých
obcí
2.1.2. * Rekonštrukcia OV
Obec Hažín
6 000 000
2009 x
2.1.3. Úprava vodných prame ov
výstavba
obec
Lesné
3 500 000
2009
X
2.1.3. Ochrana obce Moravany pred protipovod ová ochrana
obec Moravany
Moravany
41 316 000
2009 x
prívalovými vodami
Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov

60

5

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.3.5. Skládka pre tuhý komunálny
odpad

Popis projektu

Zber tuhého komunálneho
obec Horovce
odpadu, separovaný zber, zber
biologického odpadu kompostovanie
2.3.5. skládka pre tuhý komunálny
zber tuhého komunálneho
obec Horovce
odpad
odpadu, separovaný zber, zber
biologického odpadu kompostovanie
2.3.5. Kompostovisko
Obec I a ovce
2.3.5. obecné kompostovisko
zhodnocovanie BRO
obec Jastrabie pri
Michalovciach
2.3.5. Úplne sep. kom. odpadu
Obec Palín
2.3.5. Výstavba obecného
6.3.1.4. - KO, DSO
obec Pavlovce nad
kompostoviska
Uhom
2.3.5. ZeTkO
Drobný zberný dvor,
Obec Hažín
kompostovanie
2.3.6. Odstránenie nelegálnych
Odstránenie iernych skládok Obec Senné
skládok KO II. Fáza
KO v obci
Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. Rekonštrukcia ZŠ
Obec I a ovce
3.1.1. Rekonštrukcia MŠ
Obec I a ovce
3.1.1. Modernizácia MŠ
rekonštrukcia
obec
3.1.1. Rekonštrukcia školy
Príprava na polyfunk ný dom Obec Lú ky
3.1.1. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Obec Palín
3.1.1. Modernizácia ZŠ a MŠ
6.5.1.1. - školstvo
obec Pavlovce nad
Uhom
3.1.1. ZŠ, MŠ
rekonštrukcia
obec Petrovce nad
Laborcom
3.1.1. Stavebné úpravy a
stavebné úpravy a
mesto Strážske
modernizácia ZŠ
modernizácia ZŠ
3.1.1. MŠ stavebné úpravy
rekonštrukcia MŠ
mesto Strážske
3.1.1. Stavebné úpravy školy
stavebné úpravy školy
mesto Strážske
Krivoš anská
Krivoš anská
3.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia
Obec Stretava
budovy a okolia materskej
školy
3.1.2. Sociálne poradenstvo
zavedenie poradenských aktivít mesto Strážske
3.1.2. Prepravná služba
3.1.2. Rozvoz stravy pre dôchodcov

Prepravná služba
Rozvoz stravy pre dôchodcov

Horovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
71 000 000
2008

Horovce

71 000 000

2008

700 tis.
1 200 000

2009
2008

100 000
1 035

2009
2009

600 000

2008

x

2 600 000

2004

x

5 mil.
3 mil.
800 000
10 000 000
21 000 000
38 500

2008
2010
2010
2008
2009

Miesto
realizácie

Žiadate

mesto Strážske
mesto Strážske
61

I a ovce
Jastrabie pri
Michalovciach
Palín
Pavlovce nad
Uhom

Senné

Predpokladané
náklady (Sk)

I a ovce
I a ovce
Lesné
Lú ky
Palín
Pavlovce nad
Uhom
Petrovce nad
Laborcom
Strážske

5 000 000

2010 - 2013

33 728 858

2008

Strážske
Strážske

16 045 073
4 000 000

2008
2010

Stav pripravenosti
1

2

x

x

1
x
x
x

1
1
X

x
x
x
x
x

Stretava

x

Strážske

300 000

2009

Strážske
Strážske

400 000
50 000

2009
2008

3

x
x
x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.2. Rekonštrukcia stavajúcej
admin. budovy na domov
dôchodcov. Vybudovanie
priestorov pre terénnu sociálnu
starostlivos
3.1.2. Senior centrum SIMEON
3.1.4. Amfiteáter
3.1.4. Rekonštrukcia historického
parku
3.1.4. Dostavba amfiteátra
3.1.5. Multifunk ný objekt
3.1.5. Chodník pozd ž. cesty II/582
3.1.5. Infraštruktúra Zemplínslej
Šíravy - rekr. stredisko Pa kov
a Kloko ov
3.1.5. Parkovisko pri cintoríne
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu Krásnovce
3.1.5. Modernizácia KD
3.1.5. Miestny rozhlas
3.1.5. Modernizácia OCU
3.1.5. Rekonštrukcia a výstavba
chodníkov
3.1.5. Rekonštrukcia a výstavba
oddychovej zóny
3.1.5. Rekonštrukcia bývalej školy na
klub
3.1.5. Rekonštrukcia obecného
rozhlasu
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu
3.1.5. Komplexná rekonštrukcia a
dobudovanie športovo oddychového areálu v centre
obce
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu
3.1.5. Aktualizácia územného plánu
3.1.5. Rekonštrukcia ver. rozhlasu

Popis projektu

6.2.2.30. - ob ianska
infraštruktúra
6.6.1.9. - kultúra
Rekonštrukcia budovy
Chodník pre peších
kanalizácia, vodovod, NN
vedenie
parkovisko

rekonštrukcia
rekonštrukcia
rekonštrukcia

Miesto
realizácie

Žiadate
Región

Stretava

Geri Care mangament
n.o.
Obec Kloko ov
obec Pavlovce nad
Uhom
obec Pavlovce nad
Uhom
Obec Kloko ov
Obec Kloko ov
Obec Kloko ov

Stretava
Kloko ov
Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
Kloko ov
Kloko ov
Kloko ov

Obec Kloko ov
Obec Krásnovce

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

x

x
20 000 000
15 150

2010
2010

x
x

2 035

2009

x

25 000 000
1 965 000
50 000 000

2008
2009
2009

Kloko ov
Krásnovce

2 000 000
34 mil.

2009
2009

x

obec
obec
obec
Obec Ložín

Lesné
Lesné
Lesné
Ložín

800 000
240 000
800 000
9 000 000

2011
2009
2009
2008

X
X
X

Obec Ložín

Ložín

14 000 000

2009

Obec Ložín

Ložín

3 000 000

2010

Obec Ložín

Ložín

500 000

2008

x

Lú ky

3 000 000
12 047 000

2008

x

Výmena okien, dverí, strechy, Obec Lú ky
soc. Zariadenie.
rekonštrukcia a dobudovanie
obec Moravany
športovo - oddychového areálu

Moravany

Obec Palín

Palín

2 500 000

2009

Obec Palín

Palín

350 000

2010

Obec Palín

Palín

200 000

2009

62

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia ver. osvetlenia
3.1.5. Výstavba obecného úradu
3.1.5. Výstavba polyfunk ného domu

Popis projektu

3.1.5. Úprava verej. priestranstva
3.1.5. Úprava pohrebiska
3.1.5. Výstavba autobusovej zastávky
3.1.5. Rekonštrukcia domu kultúry

6.6.1.1. - kultúra

3.1.5. Rekonštrukcia a rozšírenie VO 6.2.2.3. - ob ianska
a MP
infraštruktúra
3.1.5. Rekonštrukcia obecného úradu 6.2.2.12. - ob ianska
vybavenos
3.1.5. Výstavba parkoviska DS
6.2.1.1. - dopravná
infraštruktúra
3.1.5. Kultúrny dom
rekonštrukcia
3.1.5. Miestne parky

revitalizácia, rekonštrukcia

Miesto
realizácie

Žiadate
Obec Palín
Obec Palín
Obec Palín

Palín
Palín
Palín

Obec Palín
Obec Palín
Obec Palín

Palín
Palín
Palín

obec Pavlovce nad
Uhom
obec Pavlovce nad
Uhom
obec Pavlovce nad
Uhom
obec Pavlovce nad
Uhom
obec Petrovce nad
Laborcom
obec Petrovce nad
Laborcom
Obec Senné

Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
Petrovce nad
Laborcom
Petrovce nad
Laborcom
Senné

3.1.5. Oddychová zóna v centre obce Vytvori zelené námestie v
strede obce, sanácia verejnej
zelene v intraviláne aj
extraviláne.
3.1.5. Rekonštrukcia budovy
Rekonštrukcia budovy, bývala Obec Senné
ZŠ
Rekonštrukcia budovy sušiarne Obec Senné
3.1.5. Rekonštrukcia bývalej
za ú elom vytvorenia
tabakovej sušiarne
skladových priestorov
3.1.5. Stavebná úprava kult. spolo .
objektu
3.1.5. Sociál. zariadenia a tribúna na
štadióne
3.1.5. Stavebné úpravy námestia a
chodníkov
3.1.5. Stavebné úpravy budovy MÚ
3.1.5. Oprava a modernizácia
mestského rozhlasu
3.1.5. Výstavba autobusových
zastávok
3.1.5. Rekonštrukcia parku

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
200 000
2008
3 500 000
2008
35 000 000
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

250 000
300 000
100 000

2008
2008
2009

x

3 545

2009

x

2 050

2009

x

2 530

2009

x

1 030

2008

x

25 000 000

2010 - 2013

x

1 000 000

2010 - 2013

x

600 000

2009

x

Senné

15 000 000

2009

x

Senné

2 000 000

2010

x

x
x

rekonštrukcia

mesto Strážske

Strážske

75 000 000

2010

sociál. zariadenia a tribúna na
štadióne
technická vybavenos

mesto Strážske

Strážske

20 791 396

2008

mesto Strážske

Strážske

30 000 000

2009

x

stavebné úpravy budovy MÚ
oprava a modernizácia
rozhlasu
výstavba autobusových
zastávok
rekonšt. budov, revital. parku

mesto Strážske
mesto Strážske

Strážske
Strážske

6 500 000
3 000 000

2009
2009

x
x

mesto Strážske

Strážske

900 000

2009

x

mesto Strážske

Strážske

36 000 000

2010

x

63

3

x
x
x

x
x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Dostavba relaxa ného centra dostavba relaxa ného centra
3.1.5. Oprava a modernizácia
oprava a moderniz. verej.
verejného osvetlenia
osvetlenia
3.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia
budovy kultúrneho domu a jeho
okolia
3.1.5. Dobudovanie podkrovia a
rekonštrukcia zbývajúcej asti
budovy obecného úradu
3.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia
rekrea nej zóny
3.1.5. Sadové úpravy verejných
priestranstiev
3.1.5. Rekonštrukcia - zníženie
príkonu verejného osvetlenia
3.1.5. Výstavba a modernizácia
miestnych lávok a premostení
3.1.5. Úprava vzh adu obce mimo jej
zastaveného územia
3.1.5. Výstavba autobusových
akární
3.1.5. Výstavba chodníkov
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
rekonšt. KD a knižnice
domu
3.1.5. Rekonštrukcia budovy OcÚ
rekonšt. Priestorov pre
spolkovú innos a prácu s
internetom
3.1.5. Výstavba oddychovej a
budovanie ihrísk, rekonštruk.
rekrea nej zóny
vodnej nádrže
3.1.5. Rekonštukcia KD
Oprava knižnice a KD
3.1.5. Spolo enský dom
Rekonštrukcia budovy
bývalého KD
3.1.5. Nová zástavba
Vybudovanie infraštruktúry
3.1.6. Rekonštrukcia a modernizácia
budovy a okolia požiarnej
zbornice
Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
3.2. IBV Sever
technická vybavenos

mesto Strážske
mesto Strážske

Strážske
Strážske

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
25 000 000
2010
8 000 000
2010

Obec Stretava

Stretava

2009

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava

Stretava

x

Obec Stretava
obec Suché

Stretava
Suché

2009
2009

x

7 442 445

obec Suché

Suché

3 500 000

2010

x

obec Suché

Suché

5 600 000

2011

x

Obec Žbince
Obec Hažín

Žbince

10,0 mil.
4 000 000

2010-2011
2009

x

2 500 000

2011

x
x

65 000 000

2009

x

Miesto
realizácie

Žiadate

Obec Hažín
Obec Stretava

Stretava

mesto Strážske

Strážske
64

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

x
x
x

x

x

4

5

Špec.cie ,
Priorita,
Opatrenie
3.2.1. IBV

Názov projektu

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

stavebné pozemky

obec Petrovce nad
Laborcom
3.2.1. 20 obecných nájomných bytov 20 obecných nájomných bytov mesto Strážske

Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.6. Výstavba rekr. a šport. zóny
3.3.6. Výstavba turistických
výstavba turistických chodníkov
chodníkov
3.3.6. Výstavba cyklotrasy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov
Zvyšovanie zamestnanosti
4.1.2. Priemyselný park
Podpora sociálnej inklúzie
4.2.1. Komunitno-spolo enské
rekonštrukcia
centrum
4.2.1. Zamestnanos a sociálna
inklúzia
4.2.1. Hygienické centrum
4.2.1. Vybudovanie komunitného
vybudovanie komunitného
centra
centra
4.2.1. Príprava expertov pre
príprava expertov
komunitnú sociálnu prácu
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
Podpora rozvoja športu
5.2.3. multifunk né ihrisko
športová innos
5.2.3. Aquapark
5.2.3. Športový areál
5.2.3. Rekonštrukcia tenisového kurtu
5.2.3. Výstavba športovísk
5.2.3. Jazdiare - viacú elová sála

6.8.2.4. - cestovný ruch

5.2.3. Multifunk né ihrisko

multifunk né ihrisko

5.2.3. Športové ihriská v meste
5.2.5. Ihrisko - rekonštrukcia a
výstavba soc. zariadenia
5.2.5. Rekonštrukcia starej MŠ šport. centrum

budovanie ihrísk

Petrovce nad
Laborcom
Strážske

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
3 000 000
2011 - 2013

Predpokladané
náklady (Sk)

16 037 603

2008

500 000
500 000

2009
2012

Stav pripravenosti
1

2

3

x
x

Obec Palín
mesto Strážske

Palín
Strážske

Obec Stretava

Stretava

Región

Stretava

Obec I a ovce

I a ovce

16 mil.

2009

1

Obec I a ovce

I a ovce

4,3 mil.

2008

1

Obec I a ovce
mesto Strážske

I a ovce
Strážske

2 mil.
4 000 000

2009
2008

1

mesto Strážske

Strážske

300 000

2008

x

obec Jastrabie pri
Michalovciach
Obec Kloko ov
Obec Kloko ov
Obec Ložín

Jastrabie pri
Michalovciach
Kloko ov
Kloko ov
Ložín

250 000

2008

x

250 000 000
15 000 000
1 000 000

2010
2009
2008

x
x
x

Obec Palín
obec Pavlovce nad
Uhom
obec Petrovce nad
Laborcom
mesto Strážske
Obec Ložín

Palín
Pavlovce nad
Uhom
Petrovce nad
Laborcom
Strážske
Ložín

800 000
15 080

2009
2010

x
x

2 000 000

2012 - 2013

x

10 000 000
3 000 000

2012
2009

x
x

Obec Palín

Palín

2 800 000

2008

65

x
x
x

x

x

x

4

5

Predpokladaný
Špec.cie ,
Miesto
Predpokladané
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
za iatok realizácie
Priorita,
realizácie
náklady (Sk)
(rok)
Opatrenie
5.2.5. Oprava a modernizácia
oprava a moderniz. futbalov.
mesto Strážske
Strážske
30 000 000
2012
futbalového štadióna
štadiona
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve
Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3. Zhodnocovanie BRO v obci
Zhodnocovanie BRO
Obec Senné
Senné
1 570 000
2008
pochádzajúcich z verejnej
zelene na obecnom
kompostovisku, podpora
domáceho kompostovania
7.3. Veterný park
Obec Stretava
Stretava
Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
Realizácia prístupu LEADER
OKRES: Rož ava
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Dobšiná
2010
1.1.3. Výstavba cestného obchvatu
Zlepšenie rýchlostných
cesty I/67
parametrov na medzinárodnej
turistickej dopravnej trase
Krakov-Poprad-Rož ava-Krá Budapeš
20 000 000
2008-2010
Brdárka - Vyšná
1.1.4. Výstavba cestného prepojenia potrebné cestné prepojenie
Mikroregión Štítnicka
Slaná
Brdárka - Vyšná Slaná
Štítnickej a Dobšinskej doliny dolina
1.1.4. Rekonštrukcia cesty III triedy
do obce od závodu do stredu
obce
1.1.4. Rekonštrukcie ciest II. a III.
triedy v mikroregióne

Rekonštrukcia cesty III triedy
do obce od závodu do stredu
obce
Rekonštrukcie ciest II. A III.
triedy v mikroregióne

obec ierna Lehota

1.1.4. Rekonštrukcia prístupovej
komunikácie od križovatky do
stredu obce

Rekonštrukcia prístupovej
komunikácie od križovatky do
stredu obce

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

ierna Lehota

3 000 000

2008

x

x

Mikroregión Štítnicka
dolina

Mikroregión
Štítnicka dolina

40 000 000

2008-2009

x

x

obec Petrovo

Petrovo

4 000 000

2008

x

x

66

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
Nový obchvat
1.1.4. Rekonštrukcia dopravného
systému obce obchvatom cesty
III triedy, ktorá je prie ahom cez
obec Slavošovce

Miesto
realizácie

Žiadate
obec Slavošovce

Slavošovce

Mikroregión Štítnicka
1.1.4. Výstavba cestného obchvatu II. Havarijná situácia a zúžená
triedy obcí Štítnik, Honce,
cesta v obciach bez chodníkov dolina
Rož avské Bystré, Rakovnica,
Rudná

Štítnik, Honce,
Rož avské
Bystré,
Rakovnica,
Rudná
Brdárka

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
35 000 000
2008-2010

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

45 000 000

2008-2010

x

x

3 mil.

2008-2010

x

x

4 mil.

2008-2010

1.1.5. Obnova, oprava a
rekonštrukcia ciest-jestvujúcich
miestnych komunikácií
IV.triedy(cesta, ktorá vedie cez
obec je štátna) a cesty na
cintorín
1.1.5. oprava miestnych komunikácií

Obnova, oprava a
Obec Brdárka
rekonštrukcia ciest-jestvujúcich
miestnych komunikácií
IV.triedy(cesta, ktorá vedie cez
obec je štátna) a cesty na
cintorín
obec

1.1.5. Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava miestnych
komunikácií a mosta na
obecnej komunikácii,
dobudovanie potrebnej
dopravnej infraštruktúty obce

Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava miestnych
komunikácií a mosta na
obecnej komunikácii,
dobudovanie potrebnej
dopravnej infraštruktúty obce

Obec ierna Lehota

ierna Lehota

4 mil.

2008-2010

x

x

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií v rómskej osade a
miestnu komunikáciu k
rodinným domom (cca 1km),
opdstránenie prašnej cesty
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1.1.5. miestne komunikácie
1.1.5. rekonštrukcia náu ného
priestoru - Nová - Kostolná

Rekonštrukcia miestnych
Obec ierna Lehota
komunikácií v rómskej osade a
miestnu komunikáciu k
rodinným domom (cca 1km),
opdstránenie prašnej cesty
Asfaltovanie
Obec u ma

ierna Lehota

1,5 mil.

2008-2009

x

x

10 300 000

2009

rekonštrukcia miestnej
komunikácie

7 mil.
22 mil.

2008
2009

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov
1.1.5. mosty
1.1.5. Obnova miestnych komunikácií
a chodníkov

Rekonštrukcia miestnych
mesto Dobšiná
Dobšiná
komunikácií a chodníkov
oprava
obec
Drnava
Obnova miestnych komunikácií obec Dvorníky - V eláre Dvorníky
a chodníkov

Brzotín

obec
obec Nová a Kostolná

67

u ma
Dlhá Ves
Dlhá Ves, Nová
a Kostolná

X

x
X
x

2009
3 mil.
5 000 000

2008-2010
2010

x
X

Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava miestnych
komunikácií a mostov
obecných komunikácií

Obec Go altovo

Go altovo

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
4 mil.
2008-2010

1.1.5. Rekonštrukcia miestych
komunikácií, oprava ciest IV.
triedy
1.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1.1.5. rekonštrukcia MK I. etapa

Rekonštrukcia miestych
komunikácií, oprava ciest IV.
triedy
rekonštrukcia a oprava
miestnych komunikácií
rekonštrukcia asti MK

Obec Hanková

Hanková

3 mil.

2009-2010

obec Henckovce

Henckovce

10 mil.

2009

obec Slavošovce

k.ú. Slavošovce

8 000 000

2008

1.1.5. rekonštrukcia MK II. etapa

rekonštrukcia asti MK

obec Slavošovce

k.ú. Slavošovce

8 000 000

2009

x

1.1.5. rekonštrukcia MK III. etapa

rekonštrukcia asti MK

obec Slavošovce

k.ú. Slavošovce

10 000 000

2010

x

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a výstavba
chodníkov s verejným
osvetlením
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikacii
1.1.5. Realizácia rekonštrukcie a
výstavby chodníkov v obci,
rekonštrukcia miestnych
komunikácií a opravy
daž ových kanalizácií pod
cestami, oprava dopravnej
infraštruktúry
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a opravy mostov,
Oprava miestnych ciest

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a výstavba
chodníkov s verejným
osvetlením

Obec Koce ovce

Koce ovce

4 mil.

2008-2010

obec Krásnohorské
Podhradie
Obec Markuška

Krásnohorské
Podhradie
Markuška

131 600 000

2008

2,5 mil.

Mikroregión Štítnická
dolina, pre všetky obce

Mikroregión
Štítnická dolina,
pre všetky obce

obec Ochtiná

Rekonštrukcia miestnych
Obec Ochtiná
komunikácií, Oprava miestnych
komunikácií po budovaní
plynovej prípojky
celková oprava
obec Pa a

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava miestnych
komunikácií a mostov
obecných komunikácií

1.1.5. Výstavba cestného prepojenia
Ochtiná-Hrádok, Ochtinská
aragon. Jasky a
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií, Oprava miestnych
komunikácií po budovaní
plynovej prípojky
1.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií

Popis projektu

Realizácia rekonštrukcie a
výstavby chodníkov v obci,
rekonštrukcia miestnych
komunikácií a opravy
daž ových kanalizácií pod
cestami, oprava dopravnej
infraštruktúry
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a opravy mostov,
Oprava miestnych ciest
Výstavba cesty IV triedy

Miesto
realizácie

Žiadate

68

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

x

x

x
x

x

x

2008-2009

x

x

200 mil.

2009-2012

x

x

Ochtiná

18 000 000

2008-2010

x

x

Ochtiná

5 mil.

2008-2009

x

x

Pa a

10mil.

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. miestna komunikácia

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
400 tis.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

asfaltovanie cesty v smere na
rómsku osadu v d žke 300m

obec

Pašková

1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a výstavba
chodníkov s verejným
osvetlením
1.1.5. miestne komunikácie a
chodníky
1.1.5. Obnova, oprava a
rekonštrukcia ciest-oprava
jestvujúciach miestnych
komunikácií
1.1.5. úprava miestnych komunikácií
a priekop
1.1.5. Oprava miestnych komunikácií,
oprava ciest IV.triedy

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a výstavba
chodníkov s verejným
osvetlením

Obec Petrovo

Petrovo

3 mil.

2008-2009

obec

Plešivec

35 mil.

2008

Obnova, oprava a
Obec Rochovce
rekonštrukcia ciest-oprava
jestvujúciach miestnych
komunikácií
úprava miestnych komunikácií obec Rochovce
a priekop
Oprava miestnych komunikácií, Obec Roštár
oprava ciest IV.triedy

Rochovce

4,5 mil.

Rochovce

1.1.5. Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava mostov
obecných komunikácií, obec
nemá chodníky

Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava mostov
obecných komunikácií, obec
nemá chodníky

1.1.5. miestna komunikácia+rómske
osady
1.1.5. Rekonštrukcia obecných ciest

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

x

2009-2010

x

x

9 000 000

2009-2010

x

Roštár

5 mil.

2008-2010

x

x

Obec Roštár

Roštár

1,6 mil.

2009

x

x

oprava - rekonštrukcia

obec Roštár

Roštár

5,5 mil.

2008-2009

Rekonštrukcia obecných ciest

Obec Rozložná

Rozložná

3 mil.

2008-2009

x

x

1.1.5. Obnova, oprava arekonštrukcia Obnova, oprava arekonštrukcia Obec Rož avské Bystré Rož avské
ciest-jestvujúcich miestnych
ciest-jestvujúcich miestnych
Bystré
komunikácií IV. tiedy
komunikácií IV. tiedy

4 mil.

2008-2009

x

x

1.1.5. Obnova a budovanie cestných Obnova a budovanie cestných Obec Rož avské Bystré Rož avské
kanaliza ných rigolov
kanaliza ných rigolov
Bystré

2,8 mil.

2008-2009

x

x

2 mil.

2009

4 mil.

2008-2009

x

x

1.1.5. miestne komunikácie a
chodníky
1.1.5. Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava miestnych
komunikácií a mostov
obecných komunikácií

obec Rož avské Bystré
Výstavba chodníka pri hlavnej
ceste a oprava miestnych
komunikácií a mostov
obecných komunikácií

Obec Rudná

69

Rož avské
Bystré
Rudná

X

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
1.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
1.1.5. Obnova, oprava arekonštrukcia
ciest-oprava jestvujúciach
miestnych komunikácií IV.
triedy
1.1.5. Oprava cesty, ktorá vedie k
obecnému cintorínu
1.1.5. Vybudovanie prístupovej
komunikácie k rómskej osade
1.1.5. Obnova, oprava a
rekonštrukcia ciest-oprava
jestvujúciach miestnych
komunikácií IV triedy
1.1.5. Obnova, oprava a
rekonštrukcia ciest-jestvujúcich
miestnych komunikácií IV.triedy

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

oprava miestnych komunikácií obec Silická Jablonica
Obnova, oprava arekonštrukcia Obec Slavoška
ciest-oprava jestvujúciach
miestnych komunikácií IV.
triedy
Oprava cesta, ktorá vedie k
Obec Slavoška
obecnému cintorínu
Vybudovanie prístupovej
Obec Slavoška
komunikácie k rómskej osade
Obnova, oprava a
Obec Slavošovce
rekonštrukcia ciest-oprava
jestvujúciach miestnych
komunikácií IV triedy
Obnova, oprava a
Obec Štítnik
rekonštrukcia ciest-jestvujúcich
miestnych komunikácií IV.triedy

1.1.5. miestne komunikácie
oprava a rekonštrukcia
obec Štítnik
Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
2.1.1. rekonštrukcia vodovodného
poruchové vod. Potrubie,
VVS KE
potrubia
vybudované v r. 1960, majetok
VVS KE
obec
2.1.1. dobudovanie vodovodu
1.etapa ukon ená, z 2.etapy
ukon ené 2 vetvy, 17 mil.
prestavaných
2.1.1. rekonštrukcia vodovodu v
výmena vodov. rúry, hydramy obec Bretka
hornej asti obce
2.1.1. dobudovanie vodovodu
obec
2.1.1. výstavba skupinového
obec Rakovnica a spol.
vodovodu
2.1.1. Zabezpe i rekonštukciu
vodovodu opravou a
dobudovaním strednej uli nej
vetvy, úniky vody
2.1.1. Vodovod obce oltovo

Zabezpe i rekonštukciu
vodovodu opravou a
dobudovaním strednej uli nej
vetvy, úniky vody
Vodovod

Obec ierna Lehota

Obec oltovo

Silická
Jablonica
Slavoška

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

3 mil.

2008-2009

x

x

Slavoška

600 tis.

2008

x

x

Slavoška

1 mil.

2008

x

x

Slavošovce

8 mil.

2008-2009

x

x

Štítnik

10 mil.

2008-2012

x

x

Štítnik

10 mil.

2008-2012

Ardovo

15 mil.

2008

Bohú ovo

50 mil.

2008

x

x

Bretka
Brzotín
Brzotín Rož avské
Bystré
ierna Lehota

oltovo
70

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
0,5 mil.
2010

Predpokladané
náklady (Sk)

x

X

X

x
12 mil.
100 mil.

2008-2010
1993

12 mil.

2008-2009

35 000 000

stavba za ala 2005

X

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.1. II. etapa výstavby vodovodu
2.1.1. výstavba verejného vodovodu
2.1.1. dobudovanie vodovodu
2.1.1. dobudovanie vodovodu

Dokon enie rozvodu vody

2.1.1. Rekonštrukcia verejného
vodovodu, úniky vody
2.1.1. rekonštrukcia vodovodu

Rekonštrukcia verejného
vodovodu, úniky vody
výmena starého potrubia

Obec Go altovo

u ma
u ma
Drnava
Gemerská
Panica
Go altovo

obec Slavošovce

k.ú. Slavošovce

2.1.1. vodovod
2.1.1. Výstavba viacú elovej vodnej
nádrže reguláciou
Markušovského potoka
2.1.1. Dokon i výstavbu vodovodu v
obci a napojenie na jestvujúci
rezervoár, nemá verejný
vodovod
2.1.1. Výstavba viacú elovej vodnej
nádrže Hanková-Brdárka

rekonštrukcia a rozšírenie
Výstavba viacú elovej vodnej
nádrže reguláciou
Markušovského potoka
Dokon i výstavbu vodovodu v
obci a napojenie na jestvujúci
rezervoár, nemá verejný
vodovod
Výstavba viacú elovej vodnej
nádrže Hanková-Brdárka

obec + VVS a.s. KE
obec Markuška

2.1.1. Zabezpe i dostavbu
skupinového vodovodu a
vodovodnej siete v obci,
nemajú verejný vodovod
2.1.1. Zabezpe enie vodovodu pre
obyvate ov a potrebu obce,
obec nemá verejný vodovod
2.1.1. Rekonštrukcia verejného
vodovodu, úniky vody a strata
tlaku
2.1.1. Výstavba vodovodu pre obecskupinový vodovod pre obce
Rož avské bystré, Rakovnica,
Rudná, Kružná a Brzotín,
nemajú verejný vodovod

Zabezpe i dostavbu
skupinového vodovodu a
vodovodnej siete v obci,
nemajú verejný vodovod
Zabezpe enie vodovodu pre
obyvate ov a potrebu obce,
obec nemá verejný vodovod
Rekonštrukcia verejného
vodovodu, úniky vody a strata
tlaku
Výstavba vodovodu pre obecskupinový vodovod pre obce
Rož avské bystré, Rakovnica,
Rudná, Kružná a Brzotín,
nemajú verejný vodovod

2.1.1. Zabezpe i dostavbu
skupinového vodovodu,
nemajú verejný vodovod
2.1.1. vodovod

Zabezpe i dostavbu
Obec Rudná
skupinového vodovodu,
nemajú verejný vodovod
rozšírenie a výmena v rómskej obec
osade

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
Obec u ma
obec
obec
obec

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2008
20 mil.
2008-2010
5 mil.
2008-2009
13,3 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

25 mil.

2008-2010

4 500 000

2009

Lipovník
Markuška

15 mil.
45 000 000

2008-2010
2008-2010

Obec Markuška

Markuška

25 mil.

Mikroregión Štítnicka
dolina

Mikroregión
Štítnicka dolina

Obec Rakovnica

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x
X
X
X
x

x

x

x

2008-2009

x

x

243 000 000

2008-2012

x

x

Rakovnica

50 mil.

2008-2010

x

x

Obec Rochovce

Rochovce

28 mil.

2008-2009

Obec Rozložná

Rozložná

25 mil.

2008-2010

x

x

50 mil.

2008-2010

x

x

Rudná

50 mil.

2008-2010

x

x

Silica

2,5 milk

2008

Obec Rož avské Bystré Rož avské
Bystré

71

x
X

x

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.1. Zabezpe enie vodovodu pre
rómsku osadu a potrebu obce,
osada nemá pitnú vodu
2.1.1. riešenie zásobovania
obyvate stva pitnou vodou
vrátane kanalizácie
2.1.1., vybudovanie vodovodu,
2.1.2. kanalizácie a OV
2.1.1., vybudovanie vodovodu,
2.1.2. kanalizácie a OV
2.1.2. kanalizácia a OV
2.1.2. Obnova a budovanie cestných
kanaliza ných rigolov

Popis projektu

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
15 mil.
2008-2009

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

Zabezpe enie vodovodu pre
Obec Slavoška
rómsku osadu a potrebu obce,
osada nemá pitnú vodu
okres Rož ava

Slavoška

rozvodná sie vodovodov

obec Bohú ovo

Bohú ovo

15 800 000

kanaliza ná sie a OV

obec Bohú ovo

Bohú ovo

25 000 000

2010

x

Bohú ovo
Brdárka

60 mil.
1,5 mil.

2008
2008-2010

x

Obec Brdárka

Brdárka

35 mil.

2008-2010

x

obec Bretka
obec
obec
obec Rudná a spol.

Bretka
Brzotín
Brzotín
Brzotín Rož avské
Bystré
ierna Lehota

35 mil.
1 mil.
200 mil.

2008-2012
2008-2010
2009

35 mil.

2008-2010

x

70 000 000

2009

x

4

5
x

x

Zabezpe i vybudovanie
splaškovej kanalizácie,
napojenie obyvate ov na
kanaliza nú sie s istením v
OV Slavošovce závod pod a
projektovej dokumentácie,
istenie odpadových vôd
Kanalizácia s OV

Obec ierna Lehota

Obec oltovo

oltovo

výstavba
rekonštrukcia
vybudovanie kanalizácie a
OV

obec
obec
obec Dlhá Ves

oltovo
u ma
Dlhá Ves

75 mil.
2,5 mil.
33 mil.

2008
2008-2009
2006

obec
Dlhá Ves
obec
Drnava
obec Dvorníky - V eláre Dvorníky

26 mil.
20 mil.
500 000

2008
2008-2010
2010

výstavba
Malá OV do 50 ekviv.
Obyvate ov

x

1 422 mil.

obec
Obnova a budovanie cestných Obec Brdárka
kanaliza ných rigolov

2.1.2. Vybudova kanalizáciu obce a Vybudova kanalizáciu obce a
isti ku odpadových vôd,
isti ku odpadových vôd,
istenie odpadových vôd
istenie odpadových vôd
2.1.2. kanalizácia
2.1.2. dobudovanie kanalizácie
2.1.2. OV
rozšírenie
2.1.2. kanalizácia - skupinová

2.1.2. Zabezpe i vybudovanie
splaškovej kanalizácie,
napojenie obyvate ov na
kanaliza nú sie s istením v
OV Slavošovce závod pod a
projektovej dokumentácie,
istenie odpadových vôd
2.1.2. * Infraštruktúra obce oltovo s
OV
2.1.2. kanalizácia a OV
2.1.2. OV
2.1.2. vybudovanie kanalizácie a
OV Dlhá Ves
2.1.2. kanalizácia a OV
2.1.2. OV
2.1.2. Malá OV do 50 ekviv.
Obyvate ov

Miesto
realizácie

Žiadate

72

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.2. Zabezpe i vybudovanie
kanalizácie a OV a napojenie
obyvate ov na kanaliza nú sie ,
istenie odpadových vôd
2.1.2. vybudovanie kanalizácie obce
2.1.2. dobudovanie kanalizácie
2.1.2. OV
2.1.2. kanalizácia a OV
2.1.2.

Zabezpe i vybudovanie
Obec Go altovo
kanalizácie a OV a napojenie
obyvate ov na kanaliza nú sie ,
istenie odpadových vôd

Go altovo

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
30 mil.
2009-2012

vybudovanie kanalizácie a
OV

obec Henckovce

Henckovce

40 mil.

2010

x

obec
obec
obec

Jovice
Ke ovo
Krásnohorská
Dlhá Lúka,
Krásnohorské
Podhradie
Kunova Teplica

6 mil.
26 mil.
18 mil.

2008-2009
2008
2008-2010

x
x

18 000 000

2009

3,2 mil.

2008

50 mil.

2008-2012

35 mil.

2008-2010

Popis projektu

vybudovanie OV

OV a kanalizácia

2.1.2. kanalizácia a OV
2.1.2. kanalizácia a OV

2.1.2. Realizácia investi nej stavbyVýstavba kanaliza nej siete
splaškových a daž ových vôd
a isti ky odpadových vôd,
istenie odpadových vôd
2.1.2. Za istú rieku Slanú

rekonštrukcia kanaliza ných
prípojok a modernizácia OV
výstavba

Realizácia investi nej stavbyVýstavba kanaliza nej siete
splaškových a daž ových vôd
a isti ky odpadových vôd,
istenie odpadových vôd
Dobudovanie stavieb delených
kanalizácií a zabezpe enie
istenia odpadových vôd v
obciach a meste mikroregiónu
Dobšiná
2.1.2. výstavba kanalizácie
celková výstavba
2.1.2. kanalizácia a OV
odkanalizovanie obce,
výstavba OV v súlade s
projektom "Za istú rieku
Slaná"
2.1.2. Zabezpe i vybudovanie OV Zabezpe i vybudovanie OV
a napojenie obyvate ov na
a napojenie obyvate ov na
kanaliza nú sie , istenie
kanaliza nú sie , istenie
odpadových vôd
odpadových vôd
2.1.2. Obnova a budovanie cestných Obnova a budovanie cestných
kanaliza ných rigolov, daž ová kanaliza ných rigolov, daž ová
voda nemá odtokové
voda nemá odtokové
kanaliza né rigoly
kanaliza né rigoly

Miesto
realizácie

Žiadate

obec Krásnohorské
Podhradie
obec
partnerstvo obcí

Lipovník,
Krásnohorská
Dlhá Lúka,
Jovice
Markuška

Obec Markuška

Predpokladané
náklady (Sk)

mikroregión
Dobšiná

obec Pa a
obec

Pa a
Plešivec

Obec Rakovnica

Obec Rochovce

73

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

x
x

x

50 mil.
130 mil.

2008

x

Rakovnica

35 mil.

2009-2012

Rochovce

3 mil.

X

x

x

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.2. Zabezpe enie ú inného
istenia odpadových vôd a
napojenie domácností a iných
objektov v obci na kanaliza nú
sie , istenie odpadových vôd
podomovými isti kami

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Zabezpe enie ú inného
Obec Rochovce
istenia odpadových vôd a
napojenie domácností a iných
objektov v obci na kanaliza nú
sie , istenie odpadových vôd
podomovými isti kami

2.1.2. Zabezpe i vybudovanie OV
a napojenie obyvate ov na
kanaliza nú sie pod a
projektovej dokumentácie,
vybudovanie OV na sú asný
kanál
2.1.2. vybudovanie OV

Rochovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
25 mil.
2009-2012

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

x

Zabezpe i vybudovanie OV
a napojenie obyvate ov na
kanaliza nú sie pod a
projektovej dokumentácie,
vybudovanie OV na sú asný
kanál
dobudovanie kanalizácie a
OV
2.1.2. Kanalizácia a O, istenie
Kanalizácia a O, istenie
odpadových vôd
odpadových vôd
2.1.2. Vybudova kanalizáciu obce a Vybudova kanalizáciu obce a
isti ku odpadových vôd,
isti ku odpadových vôd,
istenie odpadových vôd
istenie odpadových vôd
2.1.2. Zabezpe i vybudovanie OV Zabezpe i vybudovanie OV
a napojenie obyvate ov na
a napojenie obyvate ov na
kanaliza nú sie , istenie
kanaliza nú sie , istenie
odpadových vôd
odpadových vôd
2.1.2. kanalizácia a OV
2.etapa - dokon enie
2.1.2. kanalizácia

Obec Roštár

Roštár

5 mil.

2008-2009

x

obec Roštár

Roštár

5 mil.

2008-2009

x

Obec Rozložná

Rozložná

28 mil.

2008-2012

x

x

Obec Rož avské Bystré Rož avskéBystr
é

35 mil.

2009-2012

x

x

Obec Rudná

Rudná

35 mil.

2009-2012

x

x

obec
obec

Silica
Silická Brezová

37 mil.
10 mil.

2008
2008

2.1.2. vybudovanie kanalizácie

obec Silická Jablonica

Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Slavec

35 mil.

2.1.2. kanalizácia a OV

výstavba

obec

2.1.2. Kanalizácia a isti ka Slavec

odkanalizovanie domových
Obec Slavec
splaškov
2.1.2. Kanalizácia a isti ka Vidová odkanalizovanie domových
Obec Slavec
splaškov
2.1.2. Obnova a budovanie cestných Obnova a budovanie cestných Obec Slavoška
kanaliza ných rigolov
kanaliza ných rigolov
2.1.2. výstavba kanaliz. II. etapa

pokra ovanie výst. kanal.

Slavec - Vidová
Slavoška

obec Slavošovce

Slavošovce

74

X
X
x

20 mil.

2008

X

11 116 100

2009

3 910 940

2010

1 mil.

2008-2110

x

20 000 000

2007

x

x
x
x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.2. Obnova a budovanie cestných
kanaliza ných rigolov,
odstránenie havarijných a
budovanie protipovod ových
opatrení
2.1.2. Výstavba kanalizácie a isti ky
odpadových vôd, istenie
odpadových vôd
2.1.2. kanalizácia a OV
2.1.2. projekt istá Slaná riešenie
zásobovania vodou a
kanalizácia
2.1.3. regulácia potoka
2.1.3. Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov, povod ové
opatrenia
2.1.3. Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov, povod ové
opatrenia
2.1.3. Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov, povod ové
opatrenia
2.1.3. Úprava potoka

2.1.3. Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov a rybníkov,
povod ové opatrenia

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Obnova a budovanie cestných Obec Štítnik
kanaliza ných rigolov,
odstránenie havarijných a
budovanie protipovod ových
opatrení
Výstavba kanalizácie a isti ky Obec Štítnik
odpadových vôd, istenie
odpadových vôd
výstavba
obec Štítnik
okres Rož ava

potok Drázus - protipovod ové
opatrenia
Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov, povod ové
opatrenia
Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov, povod ové
opatrenia
Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov, povod ové
opatrenia
oprava dna a brehov potoka,
vykladanie betónovými
dlažbami
Regulácia a úprava miestnych
vodných tokov a rybníkov,
povod ové opatrenia

Štítnik

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
8 mil.
2008-2010

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

x

Štítnik

40 mil.

2008-2010

x

Štítnik

40 mil.

2008-2010

x

u ma

45 mil.

2008-2012

Obec Hanková

Hanková

5 mil.

2008-2009

x

x

Obec Honce

Honce

15 mil.

2008-2009

x

x

Obec Koce ovce

Koce ovce

10 mil.

2008-2009

x

x

obec

Pašková

100 tis.

2008

X

Obec Petrovo

Petrovo

12 mil.

2008-2010

x

obec

X

potoky Tur a a Bazínobec
Silická
25 mil.
2008-2012 X
protipovod ovéopatrenia
Jablkonica
Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov
2.3.5. Kompostovanie a realizácia
Kompostovanie a realizácia
Obec Markuška
Markuška
2 mil.
2008-2009
x
separovaného zberu odpadov separovaného zberu odpadov
obce, riešenie zberu a
obce, riešenie zberu a
spracovania odpadov
spracovania odpadov
Obec Rakovnica
Rakovnica
5 mil.
2008-2009
x
Vybudovanie centrálnej
2.3.5. Vybudovanie centrálnej
obecnej kompostovej stanice, obecnej kompostovej stanice,
riešenie zberu a spracovania
riešenie zberu a spracovania
odpadov
odpadov

x

2.1.3. regulácia potokov

75

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.3.5. Realizácia kompostovej
stanice, riešenie zberu a
spracovania odpadov
2.3.5. Výstavba 2. etapy skládky
tuhého komunálneho odpadu,
rozšírenie skládky TKO

Popis projektu
Realizácia kompostovej
stanice, riešenie zberu a
spracovania odpadov
Výstavba 2. etapy skládky
tuhého komunálneho odpadu,
rozšírenie skládky TKO

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2 mil.
2008-2009

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

Obec Rudná

Rudná

Obec Štítnik

Štítnik

120 mil.

2008-2010

x

2.3.6. skládka TKO
výstavba 2. etapy
obec Štítnik
Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. materská škôlka
rekonštrukcia strechy a budovy obec

Štítnik

120 mil.

2008-2010

x

Bretka

1 mil.

2008

X

obec
obec

Brzotín
Brzotín

5 mil.

2008-2009

X

mesto Dobšiná

Dobšiná

45 500 000

2008

x

mesto Dobšiná

Dobšiná

12 000 000

2009

x

mesto Dobšiná

Dobšiná

15 000 000

2009

x

obec
Obec Hanková

Drnava
Hanková

1 mil.
1,5 mil.

2008-2009
2009-2010

X

obec
Obec Koce ovce

Jovice
Koce ovce

1 mil.
1,5 mil.

2008-2009
2008-2009

X

obec

Krásnohorská
Dlhá Lúka
Krásnohorské
Podhradie
Kunova Teplica

1 mil.

2008-2009

X

14 000 000

2009

2 mil.

2008

3.1.1. prestavba kotolne v ZŠ a KD
3.1.1. ZŠ

vykurovania biomasou
rekonštrukcia a obnova
školského areálu a budov
3.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia Rekonštrukcia a modernizácia
ZŠ v Dobšinej
ZŠ podkrovné priestory - nové
u ebne
3.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia Rekonštrukcia a modernizácia
MŠ I. v Dobšinej
MŠ SNP, podkrovie - nové
triedy, fitnes centrum so
saunovaním
3.1.1. Rekonštrukcia a modernizácia Rekonštrukcia a modernizácia
MŠ II. v Dobšinej
MŠ P.J.Šafárika, sú asnú
drevenú budovu prestava na
murovanú
3.1.1. MŠ
3.1.1. Rekonštrukcia budovy bývalej
školy
3.1.1. MŠ
3.1.1. Rekonštrukcia budovy
materskej školy, oprava strechy
a budovy
3.1.1. MŠ a ZŠ

oprava strechy
Rekonštrukcia budovy bývalej
školy
oprava strechy
Rekonštrukcia budovy
materskej školy, oprava strechy
a budovy
rekonštrukcia strechy

3.1.1. rekonštrukcia ZŠ
3.1.1. materská škôlka

rekonštrukcia budovy ZŠ na
MŠ

obec Krásnohorské
Podhradie
obec

76

x

X

4

5
x

x

x

x

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.1.1. Oprava strechy Základnej školy Oprava strechy Základnej školy Obec Markuška
3.1.1. materská škôlka

úprava asti ZŠ s vyu ovacím
jazykom ma arským na MŠ

3.1.1. Realizácia projektu
rekonštrukcie materskej školy a
dobudovanie infraštruktúry
malého dopravného ihriska v
záhrade materskej školy

Realizácia projektu
Obec Rudná
rekonštrukcie materskej školy a
dobudovanie infraštruktúry
malého dopravného ihriska v
záhrade materskej školy

3.1.1. Prestavba budovy bývalej
materskej školy vo vlastníctve
obce pre rozšírenie ob ianskej
vybavenosti a zaplnenia
žiadaných potrieb ob anov
obce Rudná v komunitnej
innosti

Miesto
realizácie
Markuška

1

2

3

4

5

x

x

2008

Rudná

2,5 mil.

2008

x

x

Prestavba budovy bývalej
Obec Rudná
materskej školy vo vlastníctve
obce pre rozšírenie ob ianskej
vybavenosti a zaplnenia
žiadaných potrieb ob anov
obce Rudná v komunitnej
innosti

Rudná

2,8 mil.

2008-2010

x

x

3.1.1. materská škôlka

rekonštrukcia strechy a fasády, obec
výstavba ihrísk v areáli MŠ

Silica

8

2008

X

3.1.1. MŠ a KD

rekonštrukcia

obec

Silická jablonica

4 mil.

2008-2010

X

3.1.1. nadstavba a modernizácia ZŠ

rieši potrebu u ební

obec Slavošovce

ZŠ

12 000 000

2007

3.1.2. DSS

rekonštrukcia nevyužitého
objektu obce
prestavba kaštie a - kultúrnej
pamiatky na DSS pre
obyvate ov mikroregiónu
Rekonštrukcia budovy klubu
dôchodcov-oprava budovy a
strechy
Rekonštrukcia a modernizácia
verejných hygienických
zariadení
rekonštrukcia budovy MŠ na
DSS na Hradnej ul., výmena
strechy, prestavba podkrovia

obec

Bôrka

14,82 mil.

2008-2010

X

obec

Brzotín

26,25 mil.

2008-2010

X

1,2 mil.

2009-2010

3.1.2. Rekonštrukcia budovy klubu
dôchodcov-oprava budovy a
strechy
3.1.2. Rekonštrukcia a výstavba
verejných hygienických
zariadení
3.1.2. DSS

Plešivec

Stav pripravenosti

5 mil.

3.1.2. Domov dôchodcov

obec

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
700 tis.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

Obec ierna Lehota

ierna Lehota

mesto Dobšiná

Dobšiná

obec

Plešivec

77

X

x

x

2010

15 mil.

2008

x

X

x

vybudovanie stravovacieho
obec
zariadenia pre sociálne
slabších a dôchodcov
3.1.3. zdravotné stredisko
rekonštrukcia strechy
obec
Oprava kostola-Národnej
Obec Brdárka
3.1.4. Oprava kostola-Národnej
kultúrnej pamiatky-fasáda,
kultúrnej pamiatky-fasáda,
strecha, odvod ovacie práce, v strecha, odvod ovacie práce, v
interiéry-nové omietky a ma ba interiéry-nové omietky a ma ba

Silica

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
4 mil.
2008

Silica
Brdárka

5 mil.
5 mil.

2008
2008-2010

3.1.4. rekonštrukcia kat. kostola

Bretka

1,5 mil.

2008

x

Bretka

100 000

2008

x

1 mil.

2008

x

x

1 100 000

2009-2010

12 000 000

2009-2010

300 tis.

2008

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.2. zariadenie spolo ného
stravovania

3.1.4. rekonštrukcia kúria
3.1.4. Rekonštrukcia budovy
Národnej kultúrnej pamiatkyPamätnej izby SNP-oprava
strechy a prestavby strechy
3.1.4. Oprava barokovej zvonice
3.1.4. Kultúrno -turistický areál
Dvorníky - výstavba
3.1.4. rekonštrukcia výstavnej
expozície rodného domu J.
Hronca
3.1.4. Rekonštrukcia kultúrnohistorickej pamiatky obcekostol
3.1.4. Rekonštrukcia kultúrnohistorickej pamiatky-kostol
3.1.4. Rekonštrukcia národnej
kultúrnej pamiatky-gotický
kolstol, NKP-oprava
3.1.4. Rekonštrukcia obecných
verejných studní, pre
zachovanie udovej tvorby
3.1.4. Vytvorenie pamiatkovej
expozície obce
3.1.4. rekonštrukcia domu udových
tradícií
3.1.4. Rekonštrukcia kostola,
vnútorné a vonkajšie fasády

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

postavený v roku 1800 obec Bretka
strecha
oplotenie, parkovisko, chodníky obec Bretka
Rekonštrukcia budovy
Národnej kultúrnej pamiatkyPamätnej izby SNP-oprava
strechy a prestavby strechy
Dominanta historickej asti
obce
Kultúrno -turistický areál
Dvorníky - výstavba
prezentácia života a diela ak. J.
Hronca v jeho rodnom dome
Rekonštrukcia kultúrnohistorickej pamiatky obcekostol
Rekonštrukcia kultúrnohistorickej pamiatky-kostol
Rekonštrukcia národnej
kultúrnej pamiatky-gotický
kolstol, NKP-oprava
Rekonštrukcia obecných
verejných studní, pre
zachovanie udovej tvorby
Vytvorenie pamiatkovej
expozície obce
celková oprava domu
Rekonštrukcia kostola,
vnútorné a vonkajšie fasády

Obec ierna Lehota

ierna Lehota

Obec u ma

u ma

obec Dvorníky - V eláre Dvorníky

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

X

X
x

x

x

obec Go ovo

Go ovo

Obec Hanková

Hanková

2 mil.

2008-2010

x

x

Obec Honce

Honce

1 mil.

2008-2009

x

x

Obec Koce ovce

Koce ovce

5 mil.

2008-2010

x

x

Obec Markuška

Markuška

400 tis.

2009

x

x

Obec Markuška

Markuška

600 tis.

2008-2010

x

x

obec Pa a

Pa a

Obec Petrovo

Petrovo

x

x

78

3 mil.
1,6 mil.

x
2008-2009

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.4. Vytvorenie podmienok
sprístupnenia kultúrnohistorických pamiatok v obcipre
návštevníkov obce a oprava
kostola s pútnickym miestom

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Vytvorenie podmienok
obec Rakovnica
sprístupnenia kultúrnohistorických pamiatok v obcipre
návštevníkov obce a oprava
kostola s pútnickym miestom

Rakovnica

3.1.4. Rekonštrukcia a vytvorenie
národno-kultúrnej expozície v
rodnom dome Júliusa Bottu
3.1.4. Rekonštrukcia kostola
3.1.4. Zabezpe enie opravy kostola a
vytvorenie podmienok
sprístupnenia kultúrnohistorickej pamiatky pre
návštevníkov obce
3.1.4. zriadenie múzea romského
života a kultúry
3.1.4. Obnova Pamiatkovej zónynámestia obce, Záchrana NKP
a pamiatkových objektov

Rekonštrukcia a vytvorenie
Obec Rozložná
národno-kultúrnej expozície v
rodnom dome Júliusa Bottu
Rekonštrukcia kostola
Obec Rozložná
Zabezpe enie opravy kostola a obec Rož avské Bystré
vytvorenie podmienok
sprístupnenia kultúrnohistorickej pamiatky pre
návštevníkov obce
obec Rož avské Bystré

Rozložná

3.1.4. Rekonštrukcia budovy
Kultúrneho domu na
podnikate ský inkubátor,
Oprava pamiatkových objektov

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
3 000 000
2008-2009

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

1,2 mil.

2008

x

x

Rozložná
Rož avské
Bystré

1,5 mil.
5 000 000

2008-2009
2008-2010

x
x

x
x

Rož avské
Bystré
Štítnik

300 tis.

2009

45 mil.

2008-2010

x

x

Rekonštrukcia budovy
Obec Štítnik
Kultúrneho domu na
podnikate ský inkubátor,
Oprava pamiatkových objektov

Štítnik

20 mil.

2009-2011

x

x

3.1.4. Rekonštrukcia Domu služieb,
oprava objektov pamiatkovej
zóny
3.1.4. pamiatková zóna
3.1.4. Rekonštrukcia historickej
budovy radnice, Oprava
pamiatkových objektov
3.1.5. rekonštrukcia KD
3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu

Rekonštrukcia Domu služieb,
oprava objektov pamiatkovej
zóny
obnova
Rekonštrukcia historickej
budovy radnice, Oprava
pamiatkových objektov

Obec Štítnik

Štítnik

10 mil.

2009-2011

x

x

obec Štítnik
Obec Štítnik

Štítnik
Štítnik

45 mil.
18 mil.

2008-2010
2008-2009

x
x

x

obec
obec Bohú ovo

Bohú ovo
Bohú ovo

1 mil.
500 000

2008
2009

X

3.1.5. revitalizácia mrtvého ramena
Slanej
3.1.5. rekonštrukcia obecného
rozhlasu
3.1.5. rekonštrukcia verejného
osvetlenia

vybudovanie oddychového
parku
výmena + rozšírenie

obec Bohú ovo

Bohú ovo

2010

x

obec Bohú ovo

Bohú ovo

2009

rozšírenie + rekonštrukcia

obec Bohú ovo

Bohú ovo

Obnova Pamiatkovej zónyObec Štítnik
námestia obce, Záchrana NKP
a pamiatkových objektov

výmena okien a zateplenie

79

162 000

2008

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. vnútorná rekonštrukcia
prezliekarne
3.1.5. rekonštrukcia autobusových
zastávok
3.1.5. vybudovanie detského ihriska
3.1.5. oddychový park

3.1.5. autobusové zastávky
3.1.5. miestne komunikácie
3.1.5. Rekonštrukcia amfiteátrariešenie sociálnych zariadení,
šatne, zastrešenie javiska a
h adiska
3.1.5. Výstavby peších komunikácií v
obci, nemá chodníky
3.1.5. Rekonštrukcia budovy
obecného úradu(slúži aj ako
kultúrny dom)-dobudovanie
podkrovia s využitím na
ubytovanie, výmena okien,
doriešenie vykurovaniacentrálnym systémom,
dobudovanie vstupnej asti
3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu
3.1.5. výstavba domu smútku
3.1.5. výstavba soc. bytov
3.1.5. kostol
3.1.5. dom smútku
3.1.5. rekonštrukcia KD
3.1.5. Oprava strechy kultúrneho
domu, organizácia a
zabezpe enie priestorov v
objekte kultúrneho domu a
využitie na vo no asové aktivity

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
50 000
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

obnova budovy + príslušenstva obec Bohú ovo

Bohú ovo

výmena plechových zastávok
na murované
detský park v centre obce
úprava m tveho ramena rieky
Slaná, prepojenie prame a
Buzgó so starým ramenom,
likvidácia iernych skládok,
úprava okolia

obec Bohú ovo

Bohú ovo

300 000

2009

obec Bohú ovo
obec

Bohú ovo
Bohú ovo

50 000
600 tis.

2008
2008

obec
obec
Obec Brdárka

Bohú ovo
Bohú ovo
Brdárka

300 tis.
14 mil.
1,2 mil.

2008
2008
2008-2009

Obec Brdárka

Brdárka

2 mil.

Obec Brdárka

Brdárka

obec Bretka

Rekonštrukcia amfiteátrariešenie sociálnych zariadení,
šatne, zastrešenie javiska a
h adiska
Výstavby peších komunikácií v
obci, nemá chodníky
Rekonštrukcia budovy
obecného úradu(slúži aj ako
kultúrny dom)-dobudovanie
podkrovia s využitím na
ubytovanie, výmena okien,
doriešenie vykurovaniacentrálnym systémom,
dobudovanie vstupnej asti
strecha, výmena okien, výst.
kuch.
nová stavba
pre 10 rodín
rekonštrukcia budovy a strechy
výstavba
Oprava strechy kultúrneho
domu, organizácia a
zabezpe enie priestorov v
objekte kultúrneho domu a
využitie na vo no asové aktivity

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x
x
X

X
X
x

x

2009-2010

x

x

2,8 mil.

2008-2010

x

x

Bretka

2,4 mil.

2008

obec Bretka
obec Bretka
cirkev

Bretka
Bretka
Bretka

3 mil.

2008

obec
obec
Obec ierna Lehota

Bretka
Brzotín
ierna Lehota

80

x
x
x

1

2008-2009

X

3 mil.
2,5 mil.
2,5 mil.

2008-2010
2008-2009
2009

X
X
x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia budovy
obecného úradu, oprava
strechy a využitie priestorov na
vzdelávacie aktivity a verejne
prístupný internet
3.1.5. rekonštrukcia KD
3.1.5. Rekonštrukcia OcÚ a
kultúrneho domu
3.1.5. Vybudovanie viacú elového
športového ihriska
3.1.5. Vybudovanie oddychovej zóny
3.1.5. oddychová zóna
3.1.5. ** Vybudovanie viacú elovej
vodnej plochy
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu
3.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
3.1.5. IBV
3.1.5. IBV
3.1.5. výstavba vidieckeho
cezhrani ného centra
3.1.5. prestavba bývalej budovy
polície
3.1.5. úprava centra obce
3.1.5. úprava vidieckeho domu

3.1.5. prestavba budovy Polície

3.1.5. prestavba budovy OcÚ
3.1.5. vybudovanie chodníkov

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2 mil.
2009-2011

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

Rekonštrukcia budovy
Obec ierna Lehota
obecného úradu, oprava
strechy a využitie priestorov na
vzdelávacie aktivity a verejne
prístupný internet
oprva fasády a strechy
obec
Rekonštrukcia obecných budov Obec oltovo

ierna Lehota

x

oltovo
oltovo

2 mil.
2 000 000

2008
2008-2009

Malé viacú elové športové
Obec oltovo
ihrisko
Úprava verejných priestranstiev Obec oltovo

oltovo

1 300 000

2009

x

oltovo

750 000

2009

x

centrum obce
Rekrea né a športové
možnosti
Kultúrno-spolo enské centrum

oltovo
oltovo - Panica

600 tis.

2008
2010-2011

X

X
x

obec
Obec oltovo a
Gemerská Panica
Obec u ma

u ma

4 000 000

2009

x

obec

u ma

3 mil.

2008-2010

X

x

výstavba infraštruktúra
2x9 bytových jednotiek
výstaba vidieckeho centra

obec
obec
obec Dlhá Ves

u ma
u ma
Dlhá Ves

22 mil.
40 mil.
21 mil.

2008-2010
2008-2012
2010

X
X

prestavba budovy - byty,
športové zariadenia
úprava verejného priestranstva
pred KD
výmena strechy, oplotenie,
vybudovanie skanzenu na
dvore
vytvorenie 2 bytov,
spolo enskej miestnosti pre
mladých, fitnesscenttra
výmena strechy, vytvorenie
kancalárií v podkroví
výstavba chodníkov

obec Dlhá Ves

Dlhá Ves

5 mil.

2010

x

obec

Dlhá Ves

2 mil.

2008

X

obec

Dlhá Ves

2 mil.

2008

obec

Dlhá Ves

4 mil.

2008-2010

X

obec

Dlhá Ves

2 mil.

2008

X

Obec Dlhá Ves

Dlhá Ves Hlavná

5 mil.

2011

x

81

x

X

4

5
x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu

3.1.5. Rekonštrukcia budovy polyfunk né centrum

3.1.5. Rekonštrukcia verejných
priestranstiev, rekonštrukcia
Námestia baníkov

3.1.5. Rekonštrukcia a výstavba
autobusových zastávok
3.1.5. Rekonštrukcia a výstavba
zariadení verejnej zelene
3.1.5. rekonštrukcia KD
3.1.5. oprava komunikácie
3.1.5. detský oddychový park
3.1.5. verejné osvetlenie
3.1.5. chodník k ZŠ
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu Dvorníky
3.1.5. rozvoj dopravnej obslužnosti

Výmena okien, zateplenie
mesto Dobšiná
budovy, rekonštrukcia UK,
elektroinštalácie, výmena
strešnej krytiny a modernizácia
vnútorného vybavenia

Dobšiná

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2009

Využitie - obchodná innos
služby, kancelárske priestory
pre verejnú správu,
verejnoprospešné práce
Kompletná rekonštrukcia a
prestavba Námestia baníkov zelene, verejného osvetlenia,
spevnené plochy, parkové
sedenie, fontána, autobusová
zastávka
Modernizácia a výmena
zastávok SAD v meste
Rozšírenie a rekonštrukcia
parkov a verejnej zelene v
meste
opravva strechy

mesto Dobšiná

Dobšiná

2011

x

mesto Dobšiná

Dobšiná

2009

x

mesto Dobšiná

Dobšiná

2009

x

mesto Dobšiná

Dobšiná

2010

x

obec
obec
obec
obec
obec
obec Dvorníky - V eláre

Drnava
Drnava
Drnava
Drnava
Drnava
Dvorníky

obec

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

1,5 mil.
3 mil.
600 tis.
800 tis.
400 tis.
12 000 000

2008
2008-2010
2008
2008-2009
2008
2009

X
X
X
X
X

Gemerská
Hôrka

64 mil.

2008

X

Obec Go altovo

Go altovo

1 mil.

2008-2009

x

x

Obec Go altovo

Go altovo

500 tis.

2008

x

x

Obec Go altovo

Go altovo

1,2 mil.

2008-2009

x

x

3.1.5. Rekonštrukcia domu smútku
Rekonštrukcia domu smútku
Obec Go altovo
3.1.5. Oplotenie cintorína
Oplotenie cintorína
Obec Go altovo
3.1.5. Rekonštrukcia miestneho parku Rekonštrukcia miestneho parku Obec Go altovo

Go altovo
Go altovo
Go altovo

300 tis.
200 tis.
600 tis.

2009-2010
2009
2008

x
x
x

x
x
x

výstavba
Rekonštrukcia kultúrneho
domu Dvorníky
reallizácia peších ahov
rozšírením cestného profilu,
vytvorenie zeleného pásu ako
protihlukovej bariéry
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
Rekonštrukcia kultúrneho
domu
domu
3.1.5. Vybudovanie sociálnych
Vybudovanie sociálnych
miestností pri ihrisku
miestností pri ihrisku
3.1.5. Rekonštrukcia obecného úradu Rekonštrukcia obecného úradu
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Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. rekonštrukcia KD

Popis projektu

oprava strechy, výmena okien, obec Go ovo
dverí, podlahy, vonkajšej a
vnútornej omietky, elektro a
vodoinštalácie

3.1.5. územný plán obce
3.1.5. Vytvorenie internetovej stránky
obce
3.1.5. Rekonštrukcia obecného
rozhlasu
3.1.5. rekonštrukcia a oprava KD

Vytvorenie internetovej stránky
obce
Rekonštrukcia obecného
rozhlasu
celková oprava a zateplenie
budovy KD spoj. s OÚ
Výstavba peších chodníkov
3.1.5. Výstavba peších chodníkov
popri štátnej ceste II.triedy v
popri štátnej ceste II.triedy v
intraviláne obce, dodržiavanie intraviláne obce, dodržiavanie
stavu bezpe nosti
stavu bezpe nosti
3.1.5. Vytvorenie internetovej stránky Vytvorenie internetovej stránky
obce
obce
3.1.5. Rekonštrukcia obecného
Rekonštrukcia obecného
rozhlasu
rozhlasu
3.1.5. Budovanie parkovacích plôch, Budovanie parkovacích plôch,
turistická potreba
turistická potreba
3.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
3.1.5. detský oddychový park
3.1.5. rekonštrukcia KD
výmena strechy, oprava WC,
oprava elektroinštalácie,
výmena vnútorného zariadenia
3.1.5. kultúrne centrum

3.1.5. miestne komunikácie
3.1.5. dom miestnych udových
tradícií
3.1.5. miestne komunikácie
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu, strecha a stavebné
práce

Miesto
realizácie

Žiadate

vybudovanie miestnosti pre
dôchodcov, udovej knižnice,
ubytovacie astravovacie
služby, miestnos pre innos
folklórnej skupiny
zriadenie expozície

Rekonštrukcia kultúrneho
domu, strecha a stavebné
práce

Go ovo

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
3 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

obec Go ovo
obec Hanková

Go ovo
Hanková

500 tis.
50 000

2009
2008

x

x

Obec Hanková

Hanková

600 tis.

2008

x

x

obec Henckovce

Henckovce

6 mil.

2009

Obec Honce

Honce

3 mil.

2008-2009

x

x

obec Honce

Honce

50 000

2008

x

x

Obec Honce

Honce

600 tis.

2008

x

x

Obec Honce

Honce

1,5 mil.

2008-2009

x

x

obec

Jovice

2,5 mil.

2008

X

obec
obec

Jovice
Ke ovo

800 tis.
1 mil.

2008
2008

X
X

obec

Ke ovo

3,5 mil.

2008-2010

X

obec
obec

Ke ovo
Ke ovo

2 mil.
1 mil.

2008
2008

X
X

obec
Obec Koce ovce

Ke ovo
Koce ovce

2 mil.
2 mil.

2008
2008-2010

X
x

x
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x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Výstavba sociálnych zariadení
a záhradného altánku na
športovom ihrisku
3.1.5. Vytvorenie internetovej stránky
obce
3.1.5. Vypracovanie územného plánu,
obec nemá územný plán
3.1.5. Rekonštrukcia obecného
rozhlasu, vysielacie problémy
3.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
3.1.5. OcÚ

Výstavba sociálnych zariadení Obec Koce ovce
a záhradného altánku na
športovom ihrisku
Vytvorenie internetovej stránky obec Koce ovce
obce
Vypracovanie územného plánu, Obec Koce ovce
obec nemá územný plán

Koce ovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
1,5 mil.
2008-2009

Koce ovce

50 000

Koce ovce

Rekonštrukcia obecného
rozhlasu, vysielacie problémy

Obec Koce ovce

Koce ovce

obec

Popis projektu

rekonštrukcia budovy

3.1.5. areál pod hradom infraštruktúra
3.1.5. verejné osvetlenie

3.1.5. obecný rozhlas
3.1.5. rekonštrukcia klubu dôchodcov

3.1.5. rekonštrukcia intravilánu

3.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
3.1.5. IBV
3.1.5. Dom udových tradícií
3.1.5. rekonštrukcia KD a OcÚ
3.1.5. Oprava strechy kultúrneho
domu
3.1.5. Oprava strechy obecného
úradu

obec
obec Krásnohorské
Podhradie
obec Krásnohorské
Podhradie
obec Krásnohorské
Podhradie
obec Krásnohorské
Podhradie
obec Krásnohorské
Podhradie
obec

3.1.5. rekonštrukcia kult. Strediska

3.1.5. realizácia chýbajúcej
infraštruktúry

Miesto
realizácie

Žiadate

parkoviská, cyklotrasy, turist.
Chodníky, ihriská, informa ná
kábelová sie
verejné priestranstvá, miestne obec
komunikácie, chodníky, potok

1x6 bytových jednotiek
rekonštrukcia
Oprava strechy kultúrneho
domu
Oprava strechy obecného
úradu

Predpokladané
náklady (Sk)

1

2

3

4

5

x

x

2008

x

x

300 tis.

2008-2009

x

x

800 tis.

2008

x

x

Krásnohorská
Dlhá Lúka
Krásnohorská
Dlhá Lúka
Krásnohorské
Podhradie
Krásnohorské
Podhradie
Krásnohorské
Podhradie
Krásnohorské
Podhradie
Krásnohorské
Podhradie
Kunova Teplica

#HODNOTA!

2008

X

1,2 mil.

2008-2010

X

54 400 000

2008

1 200 000

2009

18 600 000

2012

1 200 000

2009

22 500 000

2009

5 mil.

2008

X

Kunova Teplica

25 mil.

2008

X

3 mil.

2008

X
X
X
X
x

x

x

x

obec

Lipovník

obec
obec
obec
Obec Markuška

Lipovník
Lipovník
Lipovník
Markuška

10 mil.
5 mil.
6 mil.
1 mil.

2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008

Obec Markuška

Markuška

500 tis.

2008

84

Stav pripravenosti

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
200 000
2008

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Spracovanie a vytvorenie
komplexnej internetovej stránky
obce a realizácia priestorového
informa ného systému

Spracovanie a vytvorenie
obec Markuška
komplexnej internetovej stránky
obce a realizácia priestorového
informa ného systému

Markuška

3.1.5. Výstavba lyžiarskeho vleku so
strediskom služieb s
dobudovaním infraštruktúry
doplnkových služieb
3.1.5. Výstavba autobusovej zastávky

Výstavba lyžiarskeho vleku so obec Markuška
strediskom služieb s
dobudovaním infraštruktúry
doplnkových služieb
Výstavba autobusovej zastávky Obec Markuška

Markuška

25 000 000

Markuška

3.1.5. Rekonštrukcia miestneho
obecného parku s oddychovou
zónou
3.1.5. obnova verejného osvetlenia

Rekonštrukcia miestneho
Obec Markuška
obecného parku s oddychovou
zónou
výmena svietidiel na šetrnejšie obec Meliata

Markuška

3.1.5. zosil ova

výstavba zosil ova a na
mobilný signál
oprava strecha pred vchodom

3.1.5. dom smútku
3.1.5. obecná cesta
3.1.5. oddychový park
3.1.5. výstavba oddychového parku

Popis projektu

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

2008-2010

x

x

500 tis.

2008

x

x

800 tis.

2008-2009

x

x

Meliata

180 000

2010

x

verejno-súkromné

Meliata

3 mil.

2008-2009

X

obec
obec
obec
obec Meliata

Meliata
Meliata
Meliata
Meliata

200 tis.
1 mil.
50 tis.
150 000

2008
2008
2008
2009

X
X
X
x

obec Meliata

Meliata - pri
cintoríne
Mikroregión
Štítnicka dolina

200 000

2008

25 000 000

2008-2010

x

x

100 mil.

2009-2012

x

x

Ochtiná

1 mil.

2008

x

x

Ochtiná

350 mil.

2008-2009

x

x

3.1.5. Využitie uložených optických
káblov telekomunikácií pre
zvukovú a obrazovú
komunikáciu medzi obcami v
mikroregióne
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov v
intraviláne obcí, oprava
chodníkov pre peších

verejné priestranstvo na
oddych
prístavba predsiene k domu
smútku
Využitie uložených optických
káblov telekomunikácií pre
zvukovú a obrazovú
komunikáciu medzi obcami v
mikroregióne
Rekonštrukcia chodníkov v
intraviláne obcí, oprava
chodníkov pre peších

3.1.5. Rekonštrukcia obecného
rozhlasu, oprava rozhlasupotrebná informa ná
infraštruktúra
3.1.5. Vypracovanie územného plánu
obce Ochtiná, obec nemá
územný plán

Rekonštrukcia obecného
Obec Ochtiná
rozhlasu, oprava rozhlasupotrebná informa ná
infraštruktúra
Vypracovanie územného plánu Obec Ochtiná
obce Ochtiná, obec nemá
územný plán

3.1.5. dokon enie domu smútku

Miesto
realizácie

Žiadate

Mikroregión Štítnicka
dolina

Mikroregión Štítnická
dolina, pre všetky obce
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Mikroregión
Štítnická dolina,
pre všetky obce

X

Špec.cie ,
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. fara

Názov projektu

3.1.5. verejné priestranstvá a
chodníky
3.1.5. miestny rozhlas

rekonštrukcia, výmena okien,
úprava terasy, podlahy
úprava a výstavba

rekonštrukcia, výmena st´lpov,
rozhlasového vedenia,
reproduktorov
3.1.5. Výstavba sociálnych zariadení Výstavba sociálnych zariadení
v kultúrnom dome
v kultúrnom dome
3.1.5. Rekonštrukcia domu smútku, Rekonštrukcia domu smútku,
budova a strecha
budova a strecha
3.1.5. Vytvorenie internetovej stránky Vytvorenie internetovej stránky
obce
obce
3.1.5. Rekonštrukcia budovy
budova OcÚ
Župného domu
úprava námestia. Hlavnej ulice,
3.1.5. uprava centra obce
priestorov pred OcÚ
3.1.5. Projek ná príprava a výstavba Projek ná príprava a výstavba
peších komunikácií v obci,
peších komunikácií v obci,
obec nemá vybudované
obec nemá vybudované
chodníky pozd ž cesty
chodníky pozd ž cesty
3.1.5. Oprava budovy kultúrneho
domu, využitie budovy pre
komunitné aktivity
3.1.5. Výstavba viacú elovej vodnej
plochyOriešok
3.1.5. Vypracovanie územného plánu
obce s uvedením likalít na
podnikate ské aktivity
3.1.5. Rekonštrukcia sociálnych
zariadení a strechy kultúrneho
domu
3.1.5. Vybudovanie sociálnych
miestností pri futbalovom
ihrisku, vytvorenie hygienických
zariadení
3.1.5. Úprava miestnych parkov na
oddychovú zónu využívaním na
vo no asové aktivity a turistické
zastavenia

cirkev

Pašková

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
400 tis.
2008

obec

Pašková

200tis.

2008

X

obec

Pašková

400 tis.

2008

X

Obec Petrovo

Petrovo

600 tis.

2008

x

x

Obec Petrovo

Petrovo

1 mil.

2008

x

x

obec Petrovo

Petrovo

50 000

2008

x

x

obec

Plešivec

18 mil.

2008

X

obec

Plešivec

25 mil.

2008

X

Obec Rochovce

Rochovce

2,8 mil.

2009-2010

x

x

Obec Rochovce

Rochovce

2 mil.

x

x

obec Rochovce

Rochovce

50 000 000

2008-2010

x

x

obec Rochovce

Rochovce

400 000

2008-2009

x

x

Obec Roštár

Roštár

2 mil.

2008-2009

x

x

Obec Roštár

Roštár

800 tis.

x

x

Obec Roštár

Roštár

800 tis.

x

x

Popis projektu

Oprava budovy kultúrneho
domu, využitie budovy pre
komunitné aktivity
Výstavba viacú elovej vodnej
plochy
Vypracovanie územného plánu
obce s uvedením likalít na
podnikate ské aktivity
Rekonštrukcia sociálnych
zariadení a strechy kultúrneho
domu
Vybudovanie sociálnych
miestností pri futbalovom
ihrisku, vytvorenie hygienických
zariadení
Úprava miestnych parkov na
oddychovú zónu využívaním na
vo no asové aktivity a turistické
zastavenia

Miesto
realizácie

Žiadate
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Predpokladané
náklady (Sk)

2009-2010

Stav pripravenosti
1
X

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. chodníky pri MK
3.1.5. miestne parky
3.1.5. kultúrny dom
3.1.5. centrum rómskej mládeže
3.1.5. športové relaxa né centrum
3.1.5. soc. miest pri futbalovom
ihrisku
3.1.5. operný múr
3.1.5. verejné osvetlenie
3.1.5. Rekonštrukcia kultúrneho
domu, obecného úradu
(vnútorné priestory a strecha)
3.1.5. Dobudovanie Domu smútku
3.1.5. Oplotenie cintorína
3.1.5. Výstavba peších komunikácií v
obci, výstavba chodníkov
3.1.5. Vybudovanie priestorového
informa ného systému v obci
3.1.5. rekonštrukcia tribúny

výstavba chodníkov a oprava
mostov
úprava
rekonštrukcia
vybudovanie
vybudovanie
vybudovanie

havarijný stav
nevyhovujúce
Rekonštrukcia kultúrneho
domu, obecného úradu
(vnútorné priestory a strecha)
Dobudovanie Domu smútku
Oplotenie cintorína
Výstavba peších komunikácií v
obci, výstavba chodníkov
Vybudovanie priestorového
informa ného systému v obci
futbalový štadión Rož avské
Bystré
3.1.5. Vybudovanie sociálnych
Vybudovanie sociálnych
miestností pri futbalovom
miestností pri futbalovom
ihrisku
ihrisku
3.1.5. Rekonštrukcia miestneho parku Rekonštrukcia miestneho parku
na turistickú oddychovú zónu na turistickú oddychovú zónu
3.1.5. obecné cesty a priestranstvá
3.1.5. rekonštrukcia KD a OcÚ
3.1.5. miestne komunikácie a
chodníky
3.1.5. rekonštrukcia OÚ a KD

obec Roštár

Roštár

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
1,6 mil.
2009

obec Roštár
obec Roštár
obec Roštár
obec Roštár
obec Roštár

Roštár
Roštár
Roštár
Roštár
Roštár

800 tis.
2 mil.
1,2 mil.
2 mil.
800 tis.

2009-2010
2008-2009
2008-2009
2009-2010
2009-2010

obec Roštár
obec Roštár
Obec Rozložná

Roštár
Roštár
Rozložná

570 tis.
200 ks
2,8 mil.

2008
2008
2008-2009

x
x
x

x

300 tis.
200 tis.
1,5 mil.

2008-2009
2009
2009

x
x
x

x
x
x

800 000

2008

x

x

350 tis.

2008

600 tis.

2008

x

x

x

x

Popis projektu

oprava strechy

Miesto
realizácie

Žiadate

Obec Rozložná
Rozložná
Obec Rozložná
Rozložná
Obec Rož avské Bystré Rož avsk
Bystré
obec Rož avské Bystré Rož avské
Bystré
obec Rož avské Bystré Rož avské
Bystré
Obec Rudná
Rudná

3.1.5. vytvorenie parku okolo
kultúrnych pamiatok

rekonštrukcia a vybudovanie
arch.
park okolo rím. Kat.

Stav pripravenosti
1

x

obec
obec
obec

Silica
Silica
Silická Brezová

10 mil.
7 mil.
4 mil.

2008
2008
2008

X
X
X

Silická Brezová

3 mil.

2008

X

0,5 mil.

2008

1,5 mil.

2008

200 tis.

2009

x

200 tis.

2010

x
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5

x
x

2008-2009

obec Silická Jablonica

4

x

600 tis.

obec Silická Jablonica

3

x
x

Rudná

Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica

2
x

Obec Rudná

oprava strechy, okien, podlahy obec
WC, kotolne, rozvodov
vodovodu
3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu izola né práce, výstavba soc. obec Silická Jablonica
zariadení
3.1.5. výstavba domu smútku
nová stavba
obec Silická Jablonica

3.1.5. rekonštrukcia OÚ

Predpokladané
náklady (Sk)

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. rekonštrukcia verejného
osvetlenia
3.1.5. rekonštrukcia miestnych
komunikácií
3.1.5. rigoly a mosty

Popis projektu
dobudovanie verejného
osvetlenia a rek.

obec Silická Jablonica

2008

3

3 mil.

2008-2010

X

4 mil.

2008

800 tis.

2008-2009

X

800 tis.

2008-2010

X

4,939 mil.

2008

3

4

5

Slavec
Slavec - Vidová
Slavoška

6,5 mil.
4,2 mil.
1 mil.

2010
2009
2009

x
x
x

x

Obec Slavoška

Slavoška

800 tis.

2008-2009

x

x

Obec Slavoška

Slavoška

700 tis.

2008-2009

x

x

Obec Slavošovce

Slavošovce

3 mil.

2008-2010

x

x

Obec Slavošovce

Slavošovce

1 mil.

2009-2010

x

x

Obec Slavošovce

Slavošovce

80 mil.

2009-2010

x

x

Obec Slavošovce

Slavošovce

3,5 mil.

2008-2009

x

x

3.1.5. Dom smútku

výstavba

obec

3.1.5. park oddychu

výstavba parku pri kostole národnej kultúrnej pamiatke
rekonštrukcia budovy

obec

Dobudovanie centrálnych
priestorov obce s potrebnou
infraštruktúrou, úprava centra
obce

2,8 mil.

2

obec Slavec
obec Slavec
Obec Slavoška

obec

3.1.5. Dobudovanie centrálnych
priestorov obce s potrebnou
infraštruktúrou, úprava centra
obce

1

Stav pripravenosti

obec Slavec

obec

3.1.5. rekonštrukcia kultúrneho domu stavebné úpravy a ukon enie
prístavby
3.1.5. Výstavba domu smútku
novostavba
3.1.5. Výstavba domu smútku
novostavba
3.1.5. Výstavba peších komunikácií v Výstavba peších komunikácií v
obci, chýbajú chodníky
obci, chýbajú chodníky
3.1.5. Obnova a dobudovanie
Obnova a dobudovanie
verejného osvetlenia
verejného osvetlenia
3.1.5. Rekonštrukcia miestneho
Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu
rozhlasu
3.1.5. Rekonštrukcia budovy
Rekonštrukcia budovy
obecného úradu-strecha,
obecného úradu-strecha,
vykurovanie, celková
vykurovanie, celková
rekonštrukcia budovy s
rekonštrukcia budovy s
možnos ou vytvorenia
možnos ou vytvorenia
ubytovacieho zariadenia
ubytovacieho zariadenia
3.1.5. Rekonštrukcia stavby Domu
Rekonštrukcia stavby Domu
smútku-odvod ovacie práce,
smútku-odvod ovacie práce,
výmena krytiny strechy
výmena krytiny strechy
3.1.5. Príprava územia pre výstavbu Príprava územia pre výstavbu
nových rodinných domov na
nových rodinných domov na
lokalite "Pri Zlatnom potoku",
lokalite "Pri Zlatnom potoku",
rozšírenie bytovej infraštruktúry rozšírenie bytovej infraštruktúry

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
100 tis.
2010

Predpokladané
náklady (Sk)

Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Slavec

oprava a výstavba

3.1.5. OcÚ

Miesto
realizácie

Žiadate

obec

88

x

X

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu, odstránenie
problémov s prevádzkou a
šírením informácií
3.1.5. Vybudovanie dvoch
autobusových zastávok,
dobudovanie infraštruktúry a
obecných priestranstiev
3.1.5. Obnova a dobudovanie
verejného osvetlenia, oprava a
doplnenie pre bezpe nos v
no ných hodinách
3.1.5. rekonštrukcia pavilónu služieb

Popis projektu
Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu, odstránenie
problémov s prevádzkou a
šírením informácií
Vybudovanie dvoch
autobusových zastávok,
dobudovanie infraštruktúry a
obecných priestranstiev
Obnova a dobudovanie
verejného osvetlenia, oprava a
doplnenie pre bezpe nos v
no ných hodinách
vybudovanie TIC

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
1 mil.
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

Obec Slavošovce

Slavošovce

Obec Slavošovce

Slavošovce

500 tis.

Obec Slavošovce

Slavošovce

2,5 mil.

obec Stratená

Stratená

5 mil.

3.1.5. Projek ná príprava a výstavba Projek ná príprava a výstavba Obec Štítnik
peších komunikácií v obci,
peších komunikácií v obci,
doplnenie chodníkov v obci
doplnenie chodníkov v obci

Štítnik

5 mil.

3.1.5. Obnova a dobudovanie
verejného osvetlenia, oprava a
doplnenie osvet ovacích telies
na uliciach
3.1.5. radnica - NKP
3.1.5. budova kultúrneho domu
3.1.5. podnikate ský inkubátor
3.1.5. chodníky a cestné rigoly
3.1.6. Oprava budovy požiarnej
zbrojnice
3.1.6. rekonštrukcia protipožiarnej
vodnej nádrží
3.1.6. HaZZ

Obec Štítnik

Štítnik

obec Štítnik
obec Štítnik
obec Štítnik
obec Štítnik
Obec Markuška

Štítnik
Štítnik
Štítnik
Štítnik
Markuška

obec Pa a

Pa a

obec

Silická Brezová

Obec Slavošovce

obec

Obnova a dobudovanie
verejného osvetlenia, oprava a
doplnenie osvet ovacích telies
na uliciach
rekonštrukcia
rekonštrukcia
rekonštrukcia budovy
obnova a dobudovanie
Oprava budovy požiarnej
zbrojnice
celková oprava

rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice
Rekonštrukcia budovy
3.1.6. Rekonštrukcia budovy
požiarnej zbrojnice pre
požiarnej zbrojnice pre
dobrovo ný hasi ský zbor a
dobrovo ný hasi ský zbor a
školiace stredisko PO
školiace stredisko PO
Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
3.2.1. nájomné byty
2x6 bytových jednotiek pre
Rómov

89

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

2008

x

x

2008-2009

x

x

2008-2012

x

x

3 mil.

2008-2009

x

x

18 mil.
20 mil.
15 mil.
13 mil.
800 tis.

2008-2009
2009-2011
2008-2010
2008-2010
2008-2009

x
x

x

x
x
x

3 mil.

x
x

2

2008

Slavošovce

1,8 mil.

2009-2010

Brzotín

15 mil.

2008-2010

X
x

X

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.2.1. nájomné byty

Popis projektu
výstavba pre sociálne slabé
rómske rodiny; techniská
infraštruktúra - voda, kanál,
plyn je realizovaná

Miesto
realizácie

Žiadate

obec + súkromný partner Kunova Teplica

Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.1. informa ný systém

obec Krásnohorské
Podhradie
3.3.1. Detailný priestorový informa ný Vybudova detailný priestorový Združenie na rozvoj
systém v každej obci, meste v informa ný systém rovnakého turizmu v mikroregióne
mikroregióne
prevedenia pre každú obec a Dobšiná
mesto v mikroregióne.
Informa ný systém bude
pozostáva z informa ných
dopravných tabú a v každej
obci aj priestorovej tabule v
strede obce na poskytovanie
info pre návštevníkov.

3.3.3.1. Vybudovanie náu ného
chodníka Železnej cesty s
baníckym motívom
3.3.6. turistická ubytov a
3.3.6. projekt Zádielská chata

3.3.6. rekonštrukcia kúrie
3.3.6. Vybudovanie náu ného
chodníka z obce na iernu
Horu - bunker
3.3.6. Rekonštrukcia ubytovacieho
zariadenia chaty Tri zvony a
zvýšenie kategorizácie s
doplnením ponukových aktivít
3.3.6. vybudovanie viacú elovej
vodnej plochy
3.3.6. obnovenie turistických
chodníkov Volovec vo
Volovských vrchoch
3.3.6. vybudovanie lyž. bež. areálu

Krásnohorské
Podhradie
mikroregión
Dobšiná

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
35 mil.
2008-2010

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

1 000 000

2013

12 000 000

2009

1 500 000

2008-2009

Ardovo

2 miil

2008

X

Bôrka

15 mil.

2008-2012

X

X

Rakovnica

oprava strechy a budovy
Vybudovanie náu ného
chodníka z obce

obec
obec ierna Lehota

Bretka
ierna Lehota

1,2 mil.
350 000

2008-2009
2008

Rekonštrukcia ubytovacieho
zariadenia chaty Tri zvony a
zvýšenie kategorizácie s
doplnením ponukových aktivít
cca 2 ha

obec ierna Lehota

ierna Lehota

15 000 000

2008-2010

obec

oltovo

40 mil.

2008-2011

X

obec

u ma

800 tis.

2008-2010

X

obec Stratená,
Dobšinská ad. jasky a
90

Dobšinská ad.
jasky a

2 mil.

3

4

5

x

Vybudovanie náu ného
obec Rakovnica
chodníka Železnej cesty s
baníckym motívom
kúpa nehnute nosti a využitie obec
pre ubytovanie
rozšírenie turistických služieb v obec
oblasti Zádielskej doliny

dobudovanie lyž. tratí - umelé
zasnežovanie

2

X

x

x

x

x

x

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. Autocamp - výstavba
3.3.6. kryté kúpalisko
3.3.6. náu ný chodník a cyklotrasy
3.3.6. turistická ubytov a
3.3.6. Vytvorenie podmienok pre
letnú a zimnú turistiku,
výstavba športového areálu a
údržba detského ihriska
3.3.6. cylklistický a peší chodník
Domica-Štátna hranica
3.3.6. OUTDOOR Centrum Domica
3.3.6. kemping

Popis projektu
Autocamp - výstavba

3.3.6. náu ný chodník
3.3.6. rekrea ná zóna BUZGÓ
3.3.6. kúpe né centrum
3.3.6. využitie termálneho zdroja
3.3.6. Dobudova sie
cykloturistických okružných
tratí v mikroregióne Dobšiná

3.3.6. Vybudovanie lyžiarskeho
areálu so zasnežovaním a
infraštruktúrou na Hrádku

obec Dvorníky - V eláre Dvorníky

solárny ohrev vody, prekrytie
obec
jestvujúceho bazéna
vytvorenie chodníka vyviera ky obec
a krasové útvary
rekonštrukcia
obec
Vytvorenie podmienok pre
letnú a zimnú turistiku,
výstavba športového areálu a
údržba detského ihriska
zna ená turistická trasa, kt. je
sú as ou cyklotrasy NP Sl.
Kras
vytvorenie lanového centra

3.3.6. reštaurácia pod Hradom
3.3.6. viacú elová vodná nádrž

Miesto
realizácie

Žiadate

v r.1989 bol urobený
geologický prieskum a
odobratie ornice, zámerom je
vybudova nádrž na rekreáciu
a rybolov
turistický chodník z obce na
Plešiveckú planinu
vodná plocha
využitie termálneho prame a
Vytvori nové a opravi
cykloturistické cesty pozd ž
celého mikroregiónu s
dobudovaním infraštruktúry.
Trasa bude z Betliara do
Dobšinej, potom na Dedinky,
Mlynky a popri Dobšinskej
adovej jaskyni bude
pokra ova do Telgártu.
Vybudovanie lyžiarskeho
areálu so zasnežovaním a
infraštruktúrou na Hrádku

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
2 000 000
2010-2013

Predpokladané
náklady (Sk)

obec Hanková

Gemerská
Hôrka
Gemerská
Hôrka
Gemerská
Hôrka
Hanková

obec

Ke ovo

obec
obec Krásnohorské
Podhradie
obec Krásnohorské
Podhradie
verejno-súkromné
partnerstvo

Ke ovo
Krásnohorské
Podhradie
Krásnohorské
Podhradie
Kunova Teplica

obec

Kunova Teplica

obec
obec
investori+obec Meliata
Združenie na rozvoj
turizmu v mikroregióne
Dobšiná

Lipovník
Meliata
Meliata
mikroregión
Dobšiná

132,8 mil.
910,5 mil.
500 mil.
550 000 000

2008-2011
2008-2012
2011
2009

Mikroregión Štítnicka
dolina

Mikroregión
Štítnicka dolina

153 000 000

2008-2011

91

Stav pripravenosti
1

27 mil.

2008-2009

X

1,3 mil.

2008

X

2 mil.

2008-2009

X

2 000 000

2008-2009

18 mil.

2008

X

79,8 mil.
30 000 000

2008-2010
2010

X

15 400 000

2010

80 mil.

2008-2012

x

800 tis.

2008-2009

X
X
X
x
x

2

3

x

x

4

5

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. Výstavba rekrea nej vodnej
nádrže s infraštruktúrov v
lokalite bývalého "Rybníka" v
južnej asti katastra obce
Štítnik a prístupovej
komunikácie k vodnej nádrži
3.3.6. cylkotrasy

Popis projektu
Výstavba rekrea nej vodnej
nádrže s infraštruktúrov

Miesto
realizácie

Žiadate
Mikroregión Štítnicka
dolina

Mikroregión
Štítnicka dolina

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
103 000 000
2008-2010

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

x

x

vybudovanie cyklotrasy v NP
združenie obcí
Slovenský kras
3.3.6. Vytvorenie podmienok pre
Vytvorenie podmienok pre
obec Rakovnica
letnú a zimnú turistiku,
letnú a zimnú turistiku,
výstavba športového areálu
výstavba športového areálu
3.3.6. Vybudovanie cyklotrasy, peších Vybudovanie cyklotrasy, peších obec Rakovnica
turistických trás a náu ného
turistických trás a náu ného
chodníka na Plešiveckú planinu chodníka na Plešiveckú planinu

obce MR
Domica
Rakovnica

58,55 mil.

2008

1 500 000

2008-2009

x

x

Rakovnica

1 000 000

2008

x

x

3.3.6. Vytvorenie podmienok pre
letnú a zimnú turistiku,
výstavba športového areálu
3.3.6. Vybudovanie cyklotrasy a
peších turistických trás na
Plešiveckú planinu
3.3.6. Vytvorenie náu ného chodníka
na Gerlachovské skaly

Vytvorenie podmienok pre
obec Rož avské Bystré
letnú a zimnú turistiku,
výstavba športového areálu
Vybudovanie cyklotrasy a
obec Rož avské Bystré
peších turistických trás na
Plešiveckú planinu
Vytvorenie náu ného chodníka obec Rož avské Bystré
na Gerlachovské skaly

Rož avské
Bystré

2 500 000

2008-2009

x

x

Rož avské
Bystré

800 000

2008

x

x

Rož avské
Bystré

500 000

2008

x

x

3.3.6. Rekonštrukcia lyžiarského
vleku a dobudovanie
infraštruktúry so službami
3.3.6. cyklotrasa Plešivecká Planina

Rekonštrukcia lyžiarského
vleku a dobudovanie
infraštruktúry so službami

obec Rož avské Bystré

Rož avské
Bystré

2 500 000

2008-2009

x

x

obec Rož avské Bystré

500 tis.

2009

3.3.6. Vybudovanie náu ného
turistického chodníka z obce na
vrch Turecká
3.3.6. turistické chodníky

Vybudovanie náu ného
obec Rudná
turistického chodníka z obce na
vrch Turecká
výstavba a vy istenie
obec

Rož avské
Bystré
Rudná

500 000

2008

x

x

600 tis.

2008-2009

X

1,8 mil.

2008-2010

X

200 tis.

2010

x

3.3.6. vybudovanie kúpaliska

obec

3.3.6. vybudovanie turistickej trasy na
gotickej ceste

obec Silická Jablonica

92

Silická
Jablonica
Silická
Jablonica
Silická
Jablonica

X

x

obec Slavošovce

Slavošovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
50 000 000
2008-2010

Vytvorenie atraktívneho
obec Slavošovce
3.3.6. Vytvorenie atraktívneho
tunelového priechodu a
tunelového priechodu a
turistickej železnice Slavošovce-turistickej zeleznice SlavošovceKopráš
Kopráš
3.3.6. Vytvorenie multimediálnej 3D Vytvorenie multimediálnej 3D obec Slavošovce
expozície rozprávvkového
expozície rozprávvkového
sveta v rodnom dome
sveta v rodnom dome
P.E.Dobšinského a rozšírenie P.E.Dobšinského a rozšírenie
pamätnej izby o alšie
pamätnej izby o alšie
expozície
expozície
3.3.6. vybudovanie náu . chodníka
rekonštrukcia a exist. cesty
obec Stratená
pre invald.
3.3.6. rekrea ná vodná plocha
výstavba rekrea ného areálu obec Štítnik
3.3.6. vypracovanie projektov
mesto Rož ava
zameraných na turistický ruch

Slavošovce

85 000 000

Slavošovce

3 500 000

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
Vytvorenie turistickej
3.3.6. Vytvorenie turistickej
železni nej trasy Plešivec železni nej trasy Plešivec Slavošovce s využitím atraktivít Slavošovce
pozd ž jestvujúcej železnice

3.3.7. propagácia obce a regiónu

vytvorenie propaga ného
materiálu
3.3.7. Štúdia záchrany banských
Vytvori marketingovú štúdiu
využitia technických pamiatok a
technických pamiatok a
realizova expozíciu baníckeho podzemných priestorov na
rozvoj turizmu v mikroregióne
skanzenu v Dobšinej
Dobšiná.
3.3.7. Inštalácia smerových
Inštalácia smerových
orienta ných tabú a
orienta ných tabú a
priestorových informa ných
priestorových informa ných
tabú pre navštevníkov
tabú pre navštevníkov
mikroregiónu
mikroregiónu
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov
Zvyšovanie zamestnanosti
4.1.1. vytváranie prac. miest
zameranie na ob anov s
nižším vzdelaním v spolupráci
s SMZ s.r.o.
4.1.2. výstavba priemyselného parku novostavba

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladané
náklady (Sk)

Združenie na rozvoj
turizmu v mikroregióne
Dobšiná

2

3

4

5
x

2008-2010

x

x

2008-2009

x

x

x

x

x

x

x

Štítnik

103 mil.

2008-2010

x

Gemerská
Hôrka
mikroregión
Dobšiná

600 tis.

2008

X

71 700 000

2010

Mikroregión Štítnicka
dolina

Mikroregión
Štítnicka dolina

10 000 000

2008-2009

obec

Kunova Teplica

12 mil.

2008

obec Štítnik

Štítnik

120 mil.

2008-2010

4.1.2. Výstavba priemyselného parku Výstavba priemyselného parku obec Štítnik
v Štítniku
v Štítniku

Štítnik

120 000 000

2008-2010

93

1

x

Stratená

obec

Stav pripravenosti

x

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
Podpora sociálnej inklúzie
4.2.1. Rekonštrukcia komunitného
centra

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Vytvorenie priestorov pre
mesto Dobšiná
komunitnú prácu, výchovnovzdel. poradenstvo, záujmovú
innos detí a mládeže s
marginaliz. skupín obyvate stva

Dobšiná

4.2.1. Vytvorenie centra rómskej
Vytvorenie centra rómskej
Obec Roštár
mládeže a využitie na
mládeže a využitie na
vo no asové aktivity budovu
vo no asové aktivity budovu
ZŠ, nevyužitá budova
ZŠ, nevyužitá budova
4.2.1. Realizácia sociálnych
Realizácia sociálnych
obec Rudná
miestností a rekonštrukcia
miestností a rekonštrukcia
budovy kultúrneho domu na
budovy kultúrneho domu na
obecný vidiecky inkubátor
obecný vidiecky inkubátor
4.2.1. Riešenie rómskej problermatiky- Riešenie rómskej problermatiky- Obec Slavošovce
rekonštrukcia prístupovej
rekonštrukcia prístupovej
komunikácie v asti obce
komunikácie v asti obce
Kasáre
Kasáre
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
obec
5.1.4. rozvoj komunitných akcií
využitie objektu centra na
vzdelávanie znevýhodnených
skupín na komunitnú prácu pod
vedením komunitného
konzultanta
5.1.4. vzdelávacie centrum
rekonštrukcia mládežníckeho obec
centra - klubu
Podpora rozvoja športu
5.2.3. futbalový areál
rekonštrukcia
obec
5.2.3. ihrisko
vybudovanie viacú elového
obec
ihriska
5.2.3. Športovo-oddychový areál
Športovo-oddychový areál
obec Dvorníky - V eláre
5.2.3. doplnkové športové zariadenia loptové ihriská a klzisko

obec

5.2.3. Dobudovanie športového
ihriska

Obec Go altovo

Dobudovanie športového
ihriska

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

2009

x

4

5

Roštár

1,2 mil.

2008-2009

x

x

Rudná

8 000 000

2008-2010

x

x

Slavošovce

1,5 mil.

2008

x

x

Ke ovo

999 tis.

2008

x

2 mil.

2008

x

Brzotín
Dlhá Ves

1,5 mil.
1 mil.

2008-2009
2008

x
x

Dvorníky

4 000 000

2010-2013

5,5 mil.

2008

500 tis.

2008-2009

x

x

Silická Brezová

Gemerská
Hôrka
Go altovo
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

x

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
5.2.3. multifunk né športovo kultúrne zariadenie

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

rekonštrukcia a oprava bývalej obec Henckovce
školy na kultúrno spolo enské
športové zariadenie

Henckovce

5.2.3. športový areál

dokon enie prezliekárne

obec

5.2.3. športový areál

obec

5.2.3. Vytvorenie športového
relaxa ného centra, využitie
obecných priestorov pre
turistické športové hry a relax

rekonštrukcia objektov,
výstavba nového oplotenia
Vytvorenie športového
relaxa ného centra, využitie
obecných priestorov pre
turistické športové hry a relax

Krásnohorská
Dlhá Lúka
Plešivec

Obec Roštár

Roštár

5.2.3. Výstavba otvoreného klziska a
tenisových kurtov v asti Ba a
Rož avské Bystré
5.2.3. Výstavba krytej telocvi ne

Výstavba otvoreného klziska a obec Rož avské Bystré
tenisových kurtov v asti Ba a
Rož avské Bystré
Výstavba kritej telocvi ne
obec Rož avské Bystré

5.2.3. Vybudovanie multifunk ného
Vybudovanie multifunk ného
Obec Rudná
ihriska pre vo no asové aktivity ihriska pre vo no asové aktivity
5.2.3. Vytvorenie športového
relaxa ného centra
5.2.3. športové ihrisko
5.2.3. ihrisko

Vytvorenie športového
relaxa ného centra
šatne, WC, kúrenie
rekonštrukcia multifunk ného
športového ihriska a detských
ihrísk
5.2.3. vybudovanie športového areálu športový areál - detské ihrisko

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

3

4

5

600 tis.

2008-2009

X

5 mil.

2008

X

2 mil.

2009-2010

x

x

Rož avské
Bystré

45 000 000

2008-2010

x

x

Rož avské
Bystré
Rudná

8 000 000

2008-2010

x

x

1,5 mil.

2008-2009

x

x

x

x

x

x

x

x

Obec Rudná

Rudná

1 mil.

2008-2009

obec
obec

Silica
Silická brezová

3 mil.
1 mil.

2008
2008

x
x

obec Silická Jablonica

Silická
Jablonica
Štítnik

0,5 mil.

2009

x

12 mil.

2008-2010

12 mil.

2008-2010

15 000 000

2008-2010

Obec Štítnik
Rekonštrukcia futbalového
5.2.3. Rekonštrukcia futbalového
ihriska v SOUP spotrebnou
ihriska v SOUP spotrebnou
infraštruktúrou a tribúnou pre infraštruktúrou a tribúnou pre
športové obecné aktivity,
športové obecné aktivity,
Oprava športového areálu na Oprava športového areálu na
vo no asové aktivity
vo no asové aktivity
5.2.3. fotbalový štadión
rekonštrukcia
obec Štítník
Štítnik
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
Štítnik
6.1. Rekonštrukcia budovy bývalej Rekonštrukcia budovy bývalej obec Štítnik
strednej školy na podnikate ský strednej školy na podnikate ský
inkubátor
inkubátor
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
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2

x

Predpokladaný
Špec.cie ,
Miesto
Predpokladané
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
za iatok realizácie
Priorita,
realizácie
náklady (Sk)
(rok)
Opatrenie
Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve
7.1. výstavba pstruhového rybníka
obec
Silická
3 mil.
2008
Jablonica
7.1. výstavba rybníka
výstavba na jestvujúcom
obec + súkromný sektor Meliata
2 mil.
2008-2010
výdatnom prameni
PD
Silica
8 mil.
2008
7.1.1. administratívna budova po noh. rekonštrukcia strechy, okien
družstva
7.1.4. obnova ovocného sadu
obec + súkromný sektor Silická Brezová
800 tis.
2008

X

Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3.2. alternatívne využitie energií
využitie teplého prame a
obec + súkromný sektor Kunova Teplica
25 mil.

2008-2012

X

1,2 mil.
1,2 mil.
40 mil.

2008-2010
2008-2010
2008-2012

X
X

35 mil.

2008-2010

X

600 tis.

2009-2009

X

Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
7.4.1. turistické centrum
obec
Drnava
7.4.1. turistické centrum
obec
Jovice
verejno-súkromné
Kunova Teplica
7.4.1. zameranie obce na VCR
ubytovania na súkromí,
agroturistika, vidiecka turistika,
využitie teplého prame a
+17ºC
7.4.1. agroturistické centrum Soroška výstavba
obec
Lipovník
7.4.2. rozvoj agroturistiky
propagácia
Realizácia prístupu LEADER
OKRES: Spišská Nová Ves
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
1.1.4. preložka cesty II/547
Krompachy – vyhnutie sa
centru mesta a napojenie na
podniky v priemyselnom parku
Krompachy
1.1.4. Prestavba križovatky cesty II / H adanie najefektívnejšieho
536 s MK na okružnú
spôsobu zníženia rýchlosti v
križovatku v obci Odorín
obci
1.1.4. Cestný obchvat obce
Realizácia cestného obchvatu
obce pod a návrhu v ÚPD

obec

u ma

Stav pripravenosti
1

X
X
X

mesto Krompachy

Krompachy

obec Odorín, Košický
samosprávny kraj

Odorín

7 000 000

neuvedené

x

Košický samosprávny
kraj

Odorín

po spracovaní
proj
dokumentácie

neuvedené

x
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2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
1.1.4. preložka cesty II/536 (Severný vypracovanie projektovej
obec Smižany
obchvat obce)
dokumentácie pre územné a
stavebné konanie
1.1.4. odstránenie bodových závad,
Spišská Nová Ves
železni ný podjazd na ceste
III/53612 v Spišských
Tomášovciach a na ceste
III/53616 v obci Smižany
1.1.5. Rekonštrukcia MK v obci
Oprava MK v obci
Obec Hnil ík
1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
Rekonštrukcia miestnych
Obec Iliašovce
komunikácií
komunikácií
1.1.5. dobudovanie lyžiarskeho
Krompachy
strediska Plejsy – riešenie
prístupovej komunikácie a
parkoviska z Krompách na
Plejsy v rámci dobudovania
infraštruktúry stredísk
cestovného ruchu
1.1.5. rekonštrukcia miestnych
obec Letanovce
komunikácií
1.1.5. Opravy a rekonštrukcie
obec Odorín
v miestach kde je už
obecných ciest, chodníkov
realizovaná ver. kanaliz. a
vodovod, zrekonštruova MK
obec Odorín
1.1.5. Ukon enie prístupovej cesty k Ukon enie miestnej
IBV "D" II. Etapa
komunikácie k rodinným
domom
1.1.5. Rekonštrukcia a rozširenie MK Rekonštruova MK smerom na obec Odorín
Odorín - Bu kovec
Danišovce a vybudova oporný
múr
1.1.5. Prístupová komunikácia k IBV Výstavba MK pre novú
obec Odorín
"Za Humnami"
výstavbu
1.1.5. Rekonštrukcia obecnej
cesty + chodníky
Obec Olcnava
komunikácie
mikroregión Slovenský
1.1.5. dobudovanie infraštruktúry
dobudovanie prístupových
ciest, ako podmienka alšieho raj
rozvoja územia obcí
Slovenského raja
Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
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Miesto
realizácie
Smižany

Hnil ík
Iliašovce

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
4,5 mil.
2010-2013

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
1

2

3

x

15 mil.
12 000 000

2009
2008

x
x

18 mil.

2008 a 2009

x

Odorín

15 000 000

2008 - 2009

x

Odorín

2 000 000

2009

Odorín

5 000 000

Odorín

6 000 000

2009 - 2010

x

Olcnava

5 000 000

2008

x

Krompachy

Letanovce

x

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.1. Rozšírenie obecného
vodovodu
2.1.1. vodovod obce Ká ava
2.1.1. Vodovod, Kanalizácia, OV Odorín II. Etapa
2.1.1. Vodovod Odorín I. etapa

2.1.1. vodovod
2.1.2. Kanalizácia a OV
2.1.2. Kanalizácia, OV I. etapa Odorín

2.1.2. kanalizácia
2.1.2. Výstavba OV Hadušovce
( as obce) a kanalizácia
2.1.3. Regulácia potoka
2.1.3. Úprava potoka Odorica

Popis projektu
Rozšírenie exist. Vodovodu v
Bindte
gravita ný vodovod
Realizácia II. Etapy kanalizácie
OV a vodovodu pre cca druhú
polovicu obce
Ukon enie I. etapy výstavby
vodovodu v obci
rekonštrukcia
Výstavba kanalizácie a OV
Ukon enie I. etapy výstavby
kanalizácie a realizova OV
pre 500 obyvate ov (polovica
obce)

Regulácia potoka
asté záplavy v obci zabezpe . Projekt.
Dokumentácia pre územné
rozhodnutie, ktoré je už
vydané, príprava vydania
stavebného povolenia

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
5 mil.
2010

Predpokladané
náklady (Sk)

3

4

2009
2008 - 2009

x
x

x
x

6 000 000

2008 - 2009

x

20 mil.
52 270 000
12 000 000

2008-2010
2008
2008 - 2009

x
x

30 mil.
13,2 mil.

2008-2010

2 000 000
12 000 000

2011
2008 - 2009

Obec Hnil ík

Hnil ík

obec Ká ava
Podtatranská
vodárenská spolo nos

Ká ava
Odorín

25 mil.
55 000 000

obec Odorín,
Podtatranská
vodárenská spolo nos
obec
Obec Iliašovce
obec Odorín

Odorín

obec
Obec Spišské
Tomášovce
Obec Iliašovce
obec Odorín a Povodie
Hornádu a Bodvy

Porá
Spišské
Tomášovce
Iliašovce
Odorín

Porá
Iliašovce
Odorín

Stav pripravenosti
1

2
x

x
x
x

2.1.3. regulácia zlatníckeho potoka
obec
Porá
5 mil.
2009-2010
2.1.3. Regulácia Tomášovského
obec Spišské
Spišské
3,5 mil
potoka
Tomášovce
Tomášovce
Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
2.2.1. riešenie problému s fabrikou,
okres SNV
nachádzajúcou sa v oblasti
Spišských Vlachov, ktorá je
ve kým zne is ovate om
životného prostredia.
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov
2.3.6. odstránenie environmentálnej
mesto Krompachy
Krompachy
zá aže – HAL A v území
priemyselného parku SEZ,
Kovohuty a Zlievare
Krompachy.
Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
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5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.4. Zlepšova a skvalit ova
životné prostredie v obci
2.4. Vytvorenie mechanizmov na
elimináciu zne is ovania ŽP v
obci
2.4.2. Systematicky prispieva k
zachovaniu fenomenálnej
prírody v ochrannom pásme
NP Slovenský raj a koncep ne
pristupova k zlepšovaniu
životného prostredia v
urbanizovanom území.

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
Obec Betlanovce

Betlanovce

Obec Smižany

Smižany

Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. ZŠ
rekonštrukcia - II.etapa
obec
obec Odorín
3.1.1. ZŠ a MŠ Odorín - Prestavba a Vzh adom k zvyšujúcemu sa
prístavba
po tu detí je potrebné v
spolo nom objekte prestavi a
pristavi potrebné miestnosti

Hrabušice
Odorín

3.1.1. ZŠ

rekonštrukcia budovy - plynová obec
kotol a, regulácia systému IK,
elektrické rozvody, výmena
okien, zateplenie budovy

Smižany

3.1.2. DSS

skvalitnenie sociálnych služieb obec

Mlynky

3.1.2. výstavba domu sociálnych
služieb
3.1.2. výstavba Domu opatrovate skej
starostlivosti
3.1.4. Banícke múzeum
3.1.4. oživenie kultúrnych tradícií a
folklóru
3.1.4. Využitie budovy kúrie v
Odoríne, národnej kultúrnej
pamiatky

Zriadenie baníckeho múzea

obec Smižany

Smižany

obec Spišské
Tomášovce
Obec Hnil ík
obec Hrabušice

Spišské
Tomášovce
Hnil ík
Hrabušice

Obnova národnej kultúrnej
obec Odorín
pamiatky a vytvorenie kultúrnospolo enského centra obce a
mikroregiónu

Odorín
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Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

8 mil.
8 000 000

2009-2012
neuvedené

x

17,9 mil.

2009

x

20 mil.

2010-2012

x

13,5 mil.

2010-2012

x

20 mil.

2010-2013

x

4 mil.

2010

x

33 000 000

2009

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
3.1.4. Stavebné úpravy objektu Kúrie Pamiatková budova v zozname obec Odorín
NKP - Rekonštrukcia
pripravená na
kultornospolo enské centrum
obce a cestovného ruchu
3.1.4. Obnova národnej kultúrnej
pamiatky Kaštie a záhrady
3.1.4. Obnova a využitie
pamiatkových objektov pre
ú ely CR
3.1.5. Internetizácia obce

Miesto
realizácie
Odorín

Obec Smižany

Smižany

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
30 000 000
2009

Predpokladané
náklady (Sk)

10,3 mil.

2007

Stav pripravenosti
1

2

3

x

mikroregionálny
projektový zámer

Skvalitnenie prístupu na
internet
3.1.5. Úprava verejných priestranstiev Verejné priestranstvá v obci

Obec Hnil ík + združ.
Obcí
Obec Hnil ík

Hnil ík

15 mil.

2010

Hnil ík

6 mil.

2009

x

3.1.5. Polyfunk né centrum KD + Ocú Rekonštrukcia

Obec Hnil ík

Hnil ík

25 mil.

2008

x

3.1.5. Bytovka
3.1.5. Výstavba a rekonštrukcia
chodníkov v obci – 10 mil. – V
– príprava dokumentácie –
2009 - 2011
3.1.5. Dobudovanie technickej
a dopravnej infraštruktúry
3.1.5. Rekonštrukcia Kultúrneho
domu
3.1.5. Rekonštr. budovy obec.úradu
3.1.5. Rekonštr. obecného rozhlasu
3.1.5. Rekonštrukcia rigolu
3.1.5. Chodník . 1
3.1.5. Chodník . 2
3.1.5. Rekonštrukcia schodov
3.1.5. Rekonštrukcia lávky
3.1.5. Rekonštr. námestia
3.1.5. Rekonštrukcia budovy OcÚ a
kultúrneho domu (jedna
budova)
3.1.5. Úprava cintorína - (výstavba
chodníkov a výsadba zelene)
3.1.5. Úprava verejného priestranstva
(miestny park, zele )

Obec Hnil ík
obec Hrabušice

Hnil ík
Hrabušice

8 mil.

2009
2009-2011

obec Hrabušice

Hrabušice

Obec Iliašovce

Iliašovce

2 000 000

2009

Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
Obec Iliašovce
obecLetanovce

Iliašovce
Iliašovce
Iliašovce
Iliašovce
Iliašovce
Iliašovce
Iliašovce
Iliašovce
Letanovce

1 500 000
300 000
1 000 000
380 000
1 227 000
50 000
30 000
3 000 000

2010
2008
2011
2010
2008
2009
2009
2010

Obec Letanovce

Letanovce

2 mil.

2012

Letanovce

Letanovce

6 b. j.

Rekonštrukcia Kultúrneho
domu
Rekonštr. budovy obec.úradu
Rekonštrukcia ob. rozhlasu
Rekonštrukcia rigolu
Výstavba chodníka . 1
Rekonštrukcia chodníka . 2
Rekonštrukcia schodov
Rekonštrukcia lávky pri OcU
Rekonštrukcia námesia obce

100

x

x

2009-2011

2010-2011

4

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. verejné pristranstvá a miestne rekonštrukcia
komunikácie
3.1.5. Obnova autobusových
Podpora revitalizácie obcí
zastávok (integrovaný projekt) a mobility pracovnej sily,
skvalitnenie prepravných
služieb osôb, dostupnosti
medzi obcami a do centier
regiónu
3.1.5. Zvýšenie kapacity bytového
Pripravi priestor aj pre
fondu
výstavbu bytoviek na základe
ÚPD
3.1.5. Revitalizácia námestia pred
Obnova centrálneho námestia
COOP Jednota v rámci návrhu v strede obce okolo štát. cesty
Programu obnovy dediny
II. Triedy , štúdia spracovaná v
rámci projektu POD

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
15 mil.
2009-2011

Predpokladané
náklady (Sk)

obec

Mlynky

obec Odorín

Odorín

10 500 000

2008

obec Odorín

Odorín

25 000 000

2010

obec Odorín, Košický
samosprávny kraj

Odorín

3 000 000

2008

obec Odorín
3.1.5. Zalesnenie asti územia obce a V blízkosti obce nie je les.
vytvorenie prírodného
Ob ania túto aktivitu ve mi
amfiteátra
vítajú.
3.1.5. Park „ROZPRÁVKOVO“ Sen
Skvalitnenie potenciálu rozvoja obec Odorín
malých a ve kých v malej,
vidieka, pokrytie potrieb jeho
ve kej krajine
obyvate ov a návštevníkov
hlavne pre letnú turistickú
sezónu, zvýšenie jeho
atraktivity a
konkurencieschopnosti
3.1.5. Vypracovanie územného plánu
Obec Olcnava

Odorín

neuvedené

2009 - 2010

Odorín

1,005 mld

2007-2009

Olcnava

600 000

2008

3.1.5. Revitalizácia obecných
priestorov
3.1.5. revitalizácia obce

2 000 000

2009

20 mil.

2008-2012

vybudovanie obec. cent.

Obec Olcnava

Olcnava

miestne komunikácie,
zastávky, požiarne nádrže,
verejné pristranstvá,
parkoviská

obec

Porá

3.1.5. Rekonštrukcia a modernizácia
kultúrneho domu v Smižanoch
– 28,3 mil. Sk – V – stavba
za atá v roku 2007

Smižany

101

Stav pripravenosti
1

2
x

x

x

x

x
x

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Rekonštrukcia komunikácie,
výstavba parkovacích plôch
a posledná etapa úprav na
Námestí M. Pajdušáka
3.1.5. Inžinierske siete na Panskom
kruhu
3.1.5. nákupné spolo enské centrum
Smižany
3.1.5. rekonštrukcia a modernizácia
miestneho rozhlasu v obci - I.
etapa
3.1.5. dobudovanie technickej
infraštruktúry
3.1.5. rekonštrukcia rozhlasu

Popis projektu

3.1.5. Program estetizácie obcí
mikroregiónu s vybudovaním
spolo ných prvkov spolo nej
identity
3.1.6. Rekonštrukcia požiarnej
Nadstavba nad požiarnu zbroj.
zbrojnice
3.1.6. Oprava požiarnej zbrojnice
oprava budovy
Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
3.2.1. Dostavba pres ahovanej osady
Stre níky a rozvoj udských
zdrojov v rómskej osade
3.2.1. Výstavba viacú elového ihriska
v rómskej osade
3.2.1. Športovo-kultúrne centrum
v rómskej osade
3.2.1. Mikroregionálny projektový
zámer: vybudovanie sociálneho
zázemia pre obyvate ov
pres ahobvej rómském osady a
vybudovanie komunitných
center v obciach mikroregiónu

Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.1. vybudovanie 2 informa ných
centier

Miesto
realizácie

Žiadate

Smižany

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
28,3 mil.
2007

Predpokladané
náklady (Sk)

Smižany

38 mil.

2009-20012

obec Smižany

Smižany

100 mil.

2010-2105

obec Smižany

Smižany

831 000

2008

obec

Spišské
Tomášovce
Spišské
Tomášovce

1,6 mil.

2009

3 mil.

2010

900 000

2009

obec Spišské
Tomašovce
Slovenský raj, Porá ska
dolina

Stav pripravenosti
1

2

x
x

Obec Hnil ík

Hnil ík

Obec Olcnava

Olcnava

Letanovce, Spišský
Štvrtok

Letanovce,
Spišský Štvrtok

obec Smižany

Smižany

1 mil

2009-2010

x

obec Smižany

Smižany

12 mil.

2009-2012

x

2 mil.

2008-2009

Mikroregionálny
projektový zámer

obec Spišské
Tomašovce

Spišské
Tomašovce
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3

x

x
x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. vypracovanie projektov
zameraných na turistický ruch v
Gelnici a Spišskej Novej Vsi.
3.3.6. zvýšenie kvality ubytovacích a
stravovacích zariadení
3.3.6. výstavby nástupného
turistického centra v
rekrea nom stredisku Podlesok

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

mesto Gelnica a Spišská Gelnica a
Nová Ves
Spišská Nová
Ves
Hrabušice

Hrabušice

obec Hrabušice

Hrabušice

mikroregión Slovenský
raj

mikroregión
Slovenský raj

prepojenie obcí Slovenský raj mikroregión Slovenský
raj
sever s vybudovaním
nástupných stredísk a
informa ných centier do
slovenského raja
zlepšovaním podmienok pre
Mlynky
3.3.6. budovanie medzinárodného
strediska turizmu v obci Mlynky rozvoj kvalitných
a okolí
podnikate ských aktivít,
zabezpe ením technickej
informa nej a personálnej
oblasti v cestovnom ruchu,
vytváraním partnerstiev v obci i
v regióne
3.3.6. rekonštrukcia a dostavba
obce
lyžiarskeho strediska
3.3.6. vybudovanie oddychovej zóny kúpalisko, parkovisko, verejné obec
Porá ska dolina
WC, tenisové ihrisko
3.3.6. SKI okruh Porá
obec
3.3.6. rekrea ná zóna Maša
vypracovanie PD
obec
3.3.6. vybudovanie cyklotrasy
obce

mikroregión
Slovenský raj

3.3.6. modernizácia ubytovacích a
stravovacích zariadení na
území Slovenského raja
3.3.6. výstavba cyklotrasy Ukrajina

Predpokladané
náklady (Sk)

3.3.6. vybudovanie cyklotrás

okres Spišská Nová Ves

3.3.6. Prepojenie Porá skej doliny a
tým lyžiarských stredísko
cyklotrasou a bežkárskou
trasou - Plejsy. Porá ska dolina
- Brodok

Plejsy, Porá , Brodok
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30 mil.

2008-2010

20 mil.

2008-2012

x

Mlynky

Mlynky-Biele
vody
Porá
Porá
Smižany
Záhura,
Olcnava,
Kolinovce

4,5 mil.

X

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.3.6. Rekonštrukcia a vybavenie
turistických chodníkov a trás v
chránených územiach NP Slov.
raj
3.3.6. Obnova turisticky ozna eného
chodníka Národnej prírodnej
rezervácie Kyse - 1,3 mil. Sk V - partner MŽP - príprava
projektu - 2010 -2011

Popis projektu

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Národný park Slov. raj

Kyse

3.3.7. propagácia obce
3.3.7. zlepšenie podmienok na úseku
ponuky služieb pre rozvoj
rekreácie a vidieckeho turizmu
v obci
3.3.7. rozvoj cestovného ruchu a
podnikania využitím domáceho
potenciálu obce
3.3.7. rozvoj rekrea nej funkcie obce
3.3.7. obnova a využitie
pamiatkových objektov pre
ú ely CR

Miesto
realizácie

Žiadate

1,3 mil.

Betlanovce
Betlanovce

Betlanovce
Betlanovce

obec

Dedinky

Hrabušice

Hrabušice

zmapovanie, návrh ú elu
mikroregión Slovenský
využitia, štúdia
raj
uskuto nite nosti obnovy
pamiatok pre CR v území Slov.
raj i Porá ska dolina
Mlynky

3.3.7. zefektívnenie všestrannej
komunikácie všetkých
subjektov pôsobiacich v obci v
dôsledku zvyšovania záujmu o
veci verejné
3.3.7. Rozšírenie turistickej ponuky
3.3.7. zvýšenie informovanosti o obci
a jej potenciáli v CR
3.3.7. zvýšenie informovanosti
ob anov a turistov
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov
Zvyšovanie zamestnanosti

obec Porá
Porá

mikroregión
Slovenský raj

Mlynky

Porá
Porá
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2010- 2011

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
4.1.2. zriadenie priemyselného parku výstavba technickej
obec + investor
vybavenosti a inžinierske
stavby (je spracovaná PD na
infraštruktúru, schválené ÚPN
obce - Zmeny a doplnky pre
rozšírenie PP, predjednané
podanie žiadosti o podporu na
zriadenie PP s MH SR)
Podpora sociálnej inklúzie
4.2.1. komunitné centrum

Miesto
realizácie
Smižany

budovanie KC zameraných na obce v MR
prácu a služby pre MRK, najmä
mladých udí
obec

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
130 mil.
2010-2015

1

1,2 mil.

2009-2012

x

30 mil.

2008

6 mil.
2 700 000
4 000 000
1 600 000

2009
2010
2012
2008 - 2009

Predpokladané
náklady (Sk)

Stav pripravenosti
2

3

x

MR Slovenský
raj

4.2.2. vytváranie podmienok pre
zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne Rómov a zlepšenie
životných podmienok
4.2.2. zapojenie lídrov MRK do
obec
aktívnej riadiacej innosti v
oblasti VPP pre komplexný
rozvoj rómskej osady
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
5.1.3. vytváranie podmienok pre
obec
zvyšovanie angažovanosti
ob anov a informovanosti o
význame celoživotného
vzdelávania
obec
5.1.3. zvyšovanie kvality života
obyvate ov efektívnym
rozvojom udských zdrojov
5.1.3. zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obec
v obci
Podpora rozvoja športu
5.2.3. Lyžiarsky areál Hnil ík Zasnežovanie lyžiarskych
SCM s.r.o. BA + obec
zasnežovanie
svahov
5.2.3. Rekonštrukcia futbal. Ihriska
Umelý trávnik
Obec Hnil ík
5.2.3. Multifunk né ihrisko
Výstavba multifunk . ihriska
Obec Iliašovce
5.2.3. Oplotenie futbalového ihriska Oplotenie futbalového ihriska Obec Iliašovce
5.2.3. Multifunk né ihrisko
vybudovanie
Obec Olcnava
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
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Betlanovce

Smižany

Betlanovce

Dedinky

Spišské
Tomášovce
Hnil ík
Hnil ík
Iliašovce
Iliašovce
Olcnava

x
x
x
x
x

4

5

Špec.cie ,
Miesto
Predpokladané
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
realizácie
náklady (Sk)
Opatrenie
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve
7.1. Obnova/rekonštrukcia
Mlynky
Mlynky
hospodárskych dvorov
Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
Mlynky
Mlynky
7.2.2. zladenie záujmov ochrany
prírody a lesného hospodárstva
v území NP Slov. raj
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3. Malá vodná elektráre
Využitie potoka Ráztok
7.3. Obnova vodnej elektrárne
Palcmanská Maša
7.3. Využitie veternej energie Porá - Bukovec - Závadka
7.3.2. vypracovanie štúdie využívania
geotermálnej energie v rámci
ktorej bude riešený problém
nevyužitých termálnych
prame ov pri obci Hrabušice

Obec Hnil ík
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves

Hnil ík
Spišská Nová
Ves
Spišská Nová
Ves

Hrabušice

Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
7.4.1. vytvorenie podporného
Spišská Nová Ves
Spišská Nová
systému budovania kvality v
Ves
zariadeniach vidieckeho
cestovného ruchu
obec
Spišské
7.4.1. využitie existujúceho potenciálu
Tomášovce
vidieckeho turizmu na zvýšenie
podnikate ských aktivít a jej
prezentáciu v širšom okolí
7.4.2. spolo ný marketing a
budovanie spolo nej identity
obcí územia Slovenského raja
Realizácia prístupu LEADER
7.5.1. zefektívnenie spolupráce
subjektov najmä pri využívaní
potenciálu Slovenského raja

Hrabušice

Hrabušice

Smižany

Smižany
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50 mil.

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

2010

Stav pripravenosti
1

2

x

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
OKRES: Sobrance
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
1.1.1. vybudovanie odstavnej plochy
obec Záhor
na dia nici na Ukrajinu
1.1.4. Rekonštrukcia prístupových
MR KOROM A
ciest v majetku KSK
1.1.5. Rekonštrukcia mostov
MR BOROLO
1.1.5. Rekonštrukcia obecných ciest
MR BOROLO
a prístupových ciest do obcí
resp. k št. hranici
1.1.5. Rekonštrukcia ciest v majetku
MR KOROM A
obcí
Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
2.1.1. Realizácia výstavby obecného
MR BOROLO
vodovodu v obciach
2.1.1. dobudovanie rozvodov pitnej
vody, problém s vodovodom
2.1.2. Realizácia výstavby kanalizácie
a OV v dotknutých obciach

Miesto
realizácie

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

MR KOROM A
MR BOROLO
MR BOROLO

MR KOROM A

MR BOROLO

obec Cho kovce

Cho kovce

MR BOROLO

MR BOROLO

150 mil.

2.1.2. Realizácia výstavby obecnej
MR KOROM A
MR KOROM A
kanalizácie
2.1.3. Protipovod ové opatrenia,
MR BOROLO
MR BOROLO
estetizácia blízkosti miestnych
tokov
2.1.3. Protipovod ové opatrenia,
MR KOROM A
MR KOROM A
regulácia a estetiz. blízkosti
miest. priekop
Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov
MR BOROLO
MR BOROLO
2.3.4. Separácia a zber komunálneho
odpadu a jeho zhodnotenie
2.3.4. Zriadenie separácie a zberu
komunálneho odpadu a jeho
zhodnotenie

MR KOROM A

MR KOROM A
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5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
Priorita,
Opatrenie
2.3.5. Realizácia verejného
MR BOROLO
kompostoviska v obciach
2.3.5. Realizácia verejného
MR KOROM A
kompostoviska
2.3.6. Likvidácia skládok tuhého
MR BOROLO
odpadu
Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. Rekonštrukcia základných škôl
MR BOROLO
na multifunk né objekty
3.1.1. Vybudovanie telocvi ne pri ZŠ
Obec Záhor
v obci
MR BOROLO
3.1.2. Zabezpe enie sociálnej
starostlivosti o starých udí Domov sociálnych služieb
3.1.2. Vytvorenie Klubu dôchodcov v
MR KOROM A
obciach MR
3.1.4. Vybudovanie obecných múzeí
MR BOROLO
v architektonicky zaujímavých
objektoch
3.1.4. Zrealizova Dom udových
MR BOROLO
remesiel - remeselných centier
3.1.4. Vybudovanie obecného múzea
v architekt. Zaujímavých
objektoch
3.1.5. Vybudovanie požiarnych nádrží
a ich využitie na rekreáciu
3.1.5. Vybudovanie rekrea nošportových a oddychových
areálov
3.1.5. Obnova tradícií a zvykov s
cie om propagácie regiónu
3.1.5. Vybudovanie lyžiarskych
vlekov a bežeckých tratí
3.1.5. Vybudovanie prírodných
amfiteátrov v jednotlivých
obciach
3.1.5. Rekonštrukcia infraštruktúry
futbalových ihrísk

Miesto
realizácie
MR BOROLO
MR KOROM A
MR BOROLO

MR BOROLO
Záhor
MR BOROLO

MR KOROM A
MR BOROLO

MR BOROLO

Obec Záhor

Záhor

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO
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Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.1.5. Výstavba, prestavba a
dokono enie Domu smútku a
infraštruktúry cintorínov
3.1.5. Výstavba chodníkov a
parkovísk pri dôležitých
objektoch (obecný úrad, kostol,
cintorín...)
3.1.5. Rekonštrukcia verejných
osvetlení
3.1.5. Rekonštrukcia autobusových
zástavok
3.1.5. Rekonštrukcia budov v majetku
obce
3.1.5. Rekonštrukcia verejných
rozhlasov
3.1.5. Vybudovanie oddychovej zóny
v obciach
3.1.5. Vybudovanie obecnej muštárne
resp. suši ky ovocia

Popis projektu

Miesto
realizácie

Žiadate
MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

3.1.5. Vybudovanie rekrea nošportových a oddychových
areálov
3.1.5. Výstavba resp. rekonštrukcia
chodníkov v obciach MR
3.1.5. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci
3.1.5. Rekonštrukcia autobusových
zástavok
3.1.5. Rekonštrukcia verejného
rozhlasu
3.1.5. Realizácia oddychovej zóny

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

3.1.5. Využitie neobývaných domov v
MR pre chalupársku rekreáciu

MR KOROM A

MR KOROM A

3.1.5. Vytvorenie Klubu mladých v
obciach MR
3.1.5. Areál priate stva a partnerstva
na Schengenskej hranici

Obec Záhor

Záhor

MR

Záhor

Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
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Predpokladané
náklady (Sk)

10 000 000

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

x

4

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
3.2.1. Výstavba nájomných bytov
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.6. Vybudovanie siete turistických,
cykloturistických, resp.
náu ných trás

Popis projektu

3.3.6. Vybudovanie siete turist. a
cykloturist. trás
3.3.6. riešenie otázky spustnutých a
nevyužitých vinohradov
3.3.7. Vytvorenie informa ných tabú
v obciach MR
3.3.7. vypracovanie koncepcie na
pritiahnutie turistov zo
Zemplínskej Šíravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov
Zvyšovanie zamestnanosti
Podpora sociálnej inklúzie
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
5.1. Vzdelávanie obyvate ov MR v
oblasti podnikania v cestovnom
ruchu v oblasti malého a
stredného podnikania
5.1.3. Podpori rozvoj celoživotného
vzdelávania ob anov v MR
Podpora rozvoja športu
5.2.3. Vybudovanie detských ihrísk
5.2.3. Vybudovanie a rekonštrukcia
detských a športových ihrísk
5.2.3. Výstavba letného kúpaliska

Miesto
realizácie

Žiadate
MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR BOROLO

MR KOROM A

MR KOROM A

Predpokladané
náklady (Sk)

okres Sobrance
MR BOROLO

MR BOROLO

obec Inovce

Inovce

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

MR BOROLO
MR KOROM A

MR BOROLO
MR KOROM A

MR KOROM A

MR KOROM A

Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
6.1.4. Podpora sie ovania,
MR BOROLO
MR BOROLO
podnikate ských klastrov a
obchodných organizácií
výrobcov
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
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Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

Stav pripravenosti
1

2

3

4

5

Predpokladaný
Špec.cie ,
Stav pripravenosti
Miesto
Predpokladané
Názov projektu
Popis projektu
Žiadate
za iatok realizácie
Priorita,
realizácie
náklady (Sk)
1
2
3
4
5
(rok)
Opatrenie
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve
7.1. Rozšírenie výsadby jedlých
MR KOROM A
MR KOROM A
gaštanov a orechov
7.1. Podpora obnovy pestovania
MR KOROM A
MR KOROM A
ovocia
Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3. Výstavba malých vodných
MR BOROLO
MR BOROLO
elektrárni
7.3.1. Bioplynová stanica
Obec Cho kovce
Cho kovce
80 000 000
x
7.3.1. Zmena vykurovania obecných
MR BOROLO
MR BOROLO
budov prechodom na
obnovite né zdroje (biomasa,
slne ná energia)
Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
Realizácia prístupu LEADER
OKRES: Trebišov
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Slovenské Nové
obec Slovenské Nové
1.1.2. vybudovanie navrhovaného
Mesto
Mesto
východného cestného
obchvatu Slovenského Nového
Mesta a plánovaný východný
cestný obchvat mesta
Sátoraljaújhely
obez Zemplin - KSK
Zemplin
x
1.1.4. obchvat obce a premostenie na cestná infraštruktúra
Sv. Máriu
1.1.5. prepojovacia cesta
cesta do MR
obec Ve ké Trakany
Ve ké Trakany
10 000 000
2008
x
1.1.5. rekonštrukcia MK
cesty, chodníky, rígoly
obec Ve ké Trakany
Ve ké Trakany
45 000 000
2009
x
1.1.5. rekonštrukcia miestnych
rekonštrukcia
obec Vini ky
Vini ky
30 mil.
2009
x
komunikácií
1.1.5. Rekonštrukcia miest.komunik Oprava ciest v obci
Obec Zemplínska
Zemplínska
29 000 000
2009
X
X
Teplica
Teplica
Modernizácia a rozvoj železni nej infraštruktúry a rozvoj verejnej železni nej osobnej dopravy
Rozvoj integrovanej dopravy
Rozvoj intermodálnej prepravy
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovod ovej ochrany
2.1.1. Vodovod skupinový
Vodovod skupinový
VVS Košice
Zemplínska
X
X
Teplica
2.1.2. dokon enie kanalizácie
obec Borša
Borša
17 000 000
2009
x
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Špec.cie ,
Názov projektu
Priorita,
Opatrenie
2.1.2. obecná kanalizácia
2.1.2. Dokon enie kanalizácie
2.1.2. vybudovanie kanalizácie
2.1.3. revitalizácia Tisy
2.1.3. Regulácia potoka Teplica

Popis projektu
výstavba obecnej kanalizácie
Výstavba kanalizácie 3. etapa

vy istenie toku
Regulácia potoka Teplica

Miesto
realizácie

Žiadate
obec Ve ké Trakany
Obec Zemplínska
Teplica
okres Trebišov
obec Ve ké Trakany
SVP

Ve ké Trakany
Zemplínska
Teplica
Ve ké Trakany
Zemplínska
Teplica

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)
40 000 000
2008
28 000 000
2008

Predpokladané
náklady (Sk)

84 mil.
10 000 000
10 500 000

2010 x
2010

Stav pripravenosti
1

2

3
x
X

X

4
X

X

Zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie negatívnych vplyv environmentálnych zá aží a skládok odpadov na zdravie obyvate ov a ekosystémov
Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry
Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
3.1.1. ZŠ s MŠ Borša - zatep ovanie
obec Borša
Borša
13 096 000
2009
x
3.1.1. rekonštrukcia ZŠ
3.1.1. Rekonštrukcia ZŠ
3.1.4. rekonštrukcia kaštie a
3.1.4. Dom tokajských tradícií
3.1.4. Župný dom Zemplín

celková rekonštrukcia ZŠ
Komplex rekonšt.hl.budovy

výstavba
rekonštrukcia interiéru zriadenie múzea

3.1.5. obnova verejného priestranstva
Borše
3.1.5. výstavba bytoviek
3.1.5. Rekonštrukcia kult.domu
Oprava budovy KD
3.1.5. Rekonštrukcia chodníkov

Oprava chodníkov v obci

3.1.5. Úprava verej.priestranst.aut.z. Úprava verej.priest.autob.zast
3.1.5. Obecné nájomné byty,
Výstavba bytov a infraštruktúr
infraštruktúra
Revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylú ením skupín obyvate ov
3.2.1. Nájomné byty nižšieho štand. Výstavba bytov na rómskej
osade
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
3.3.1. tokajsko - rekrea né turistické
centrum
3.3.1. turistické centrum
výstavba
3.3.6. dobudovanie nedokon ených
cyklotrás
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti udských zdrojov

obec Ve ké Trakany
Obec Zemplínska
Teplica
obec Borša
obec Vini ky
obec Zemplin

Ve ké Trakany
Zemplínska
Teplica
Borša
Vini ky
Zemplin

obec Borša

Borša

obec Borša
Obec Zemplínska
Teplica
Obec Zemplínska
Teplica
Obec Zemplínska
Teplica
Obec Zemplínska
Teplica

Borša
Zemplínska
Teplica
Zemplínska
Teplica
Zemplínska
Teplica
Zemplínska
Teplica

Obec Zemplínska
Teplica

Zemplínska
Teplica

obec Borša

Borša

obec Vini ky
okres Trebišov

Vini ky
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26 000 000
19 950 000

2009
2008

7 mil.
6 mil.

2005
2008
2008-2009

x
x
x

20 000

2009

x

2009 x
2009

X

20 000 000

x
X

X

X

7 000 000

2009

X

X

2 000 000

2009

X

X

40 000 000

2008

X

X

16 000 000

2009

X

X

2009 x
20 mil.

2012 x

5

Špec.cie ,
Názov projektu
Popis projektu
Priorita,
Opatrenie
Zvyšovanie zamestnanosti
4.1.2. vybudovanie podnikate kej
zóna na podnikanie
zóny
Podpora sociálnej inklúzie
Podpora rodinnej politiky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
Prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
Podpora rozvoja športu
5.2.3. Tenisové ihrisko
Nové tenisové ihrisko

Miesto
realizácie

Žiadate

obec Ve ké Trakany

Ve ké Trakany

Obec Zemplínska
Teplica
obec Borša

Zemplínska
Teplica
Borša

Predpokladané
náklady (Sk)

Predpokladaný
za iatok realizácie
(rok)

10 000 000

2009

1 000 000

2010

5.2.5. vybudovanie telocvi ne ZŠS
24 514 000
MŠ Borša
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
Podpora výskumu a vývoja v podnikoch
Podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
Podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti po nohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka
Zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunk nosti, odborného vzdelávania a poradenstva v po nohospodárstve
Zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
Podpora vyššieho využívania obnovite ných zdrojov energie
7.3.1. Biokogenera ná stanica
Výroba energie z biomasy
Ekoenergetika,
Zemplínska
a.s.Košice
Teplica
Zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do medzinárodných systémov
Realizácia prístupu LEADER

2009

íslovanie projektových zámerov:
1.1.1.
špecifický cie
priorita
opatrenie

íselník pre stav projektu:
1 - projektová idea
2 - projekt v príprave projektovej dokumentácie
3 - projektová dokumentácia je vypracovaná, projekt je pripravený na realizáciu
4 - EIA nevypracovaná
5 - EIA vypracovaná
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Stav pripravenosti
1

2

3

4

x

X
x

X

5

