
Európsky po ľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  
Európa investujúca do vidieckych oblastí 

 

 
 
 

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finan čný príspevok (projektov) 
 
v rámci výziev č. 1/PRV/MAS/16 a č. 2/PRV/MAS/16 
 
 
 

Výzva č. 1/PRV/MAS/16 - opatrenie 3.4.1 Základné služby pr e vidiecke obyvate ľstvo 

Kód projektu 
Konečný prijímateľ - 
predkladateľ projektu 

Názov projektu Zameranie projektu 
Výška 

finančného 
príspevku (EUR) 

441-16-10-00001 Mesto Hnúš ťa Rekonštrukcia jestvujúcej mestskej 
budovy pre účely knižnice Hnúšťa 

Rekonštrukcia nevyužitej budovy v meste Hnúšťa na modernú 
a kvalitnú knižnicu s prístupom na internet a s priestormi pre 
kolektívne podujatia. 

66 387,84 

441-16-10-00002 Obec Čerenčany Zachovajme a zveľaďujme kultúrne 
dedičstvo našich predkov 

Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čerenčany - 
rozšírenie vnútorného priestoru kultúrneho domu, 
rekonštrukcia starého javiska, zmena kúrenia, úprava vchodu 
a vonkajšej terasy. 

55 126,81 

441-16-10-00004 Obec Lukovištia Rekonštrukcia kultúrneho domu - srdce 
diania v obci 

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lukovištia - 
rekonštrukcia strechy, vybudovanie sociálnych zariadení, 
úprava vonkajších aj vnútorných omietok, výmena okien 
a dverí. 

64 916,06 

441-16-10-00009 Obec Teplý Vrch Vidiecka kultúra pod strechou - 
rekonštrukcia kultúrneho domu 

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Teplý Vrch - výmena 
podlahy, výmena okien, rekonštrukcia kuchynky, maliarske 
a natieračské práce. 

53 407,15 

441-16-10-00011 Obec Španie Pole Vidiek ožije, ale pomôžme mu 

Výstavba drobných prvkov architektúry na verejnom 
priestranstve v obci Španie Pole - vybudovanie autobusovej 
zastávky a malého detského ihriska, osadenie lavičiek, 
kvetináčov a smetných košov. 

8 730,00 

Spolu  248 567,86 
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Výzva č. 2/PRV/MAS/16 - opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj ob cí 

Kód projektu 
Konečný prijímateľ - 
predkladateľ projektu 

Názov projektu Zameranie projektu 
Výška 

finančného 
príspevku (EUR) 

442-16-10-00008 Obec Hrachovo Verejné priestranstvá v obci Hrachovo - 
obraz obce i regiónu 

Úprava verejného priestranstva v obci Hrachovo - úprava 
spevnených plôch s prvkami drobnej architektúry, výsadba 
zelene, vybudovanie oporného múru a úprava studne. 

51 405,00 

442-16-10-00010 Obec Rim. Brezovo Sadové úpravy parku Ľudovíta Kubányiho 
Výsadba zelene a úpravy v parku Ľudovíta Kubányiho v obci 
Rimavské Brezovo, a to vo vnútornej časti parku, pred 
vstupnou bránou a pri autobusovej zastávke. 

9 022,73 

442-16-10-00012 Obec Španie Pole Spestrime život na vidieku 
Úprava verejných priestranstiev v obci Španie Pole - 
vyčistenie a oprava troch starých studní, vybudovanie jazierka 
a výsadba zelene v obci. 

6 900,00 

Spolu  67 327,73 

 
Celková výška finan čného príspevku na projekty v rámci výzvy č. 1/PRV/MAS/16 a č. 2/PRV/MAS/16:   315 895,59 EUR 
 
 
Schválené Výborom MAS dňa 11.03.2010 na základe hodnotenia a výberu projektov Výberovou komisiou MAS. 
Schválené rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 25.10.2010. 
 
 
 
V Hrachove, dňa 27.10.2010  
         
Spracovala:   Bc. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS 
   047/5695 533, mirkakubka@malohont.sk  


