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1. 06-MAS01-2013 
Obec Horné 
Zahorany 

Autobusová 
zastávka a 
prístrešok v 
jednom 

Vybudovaním autobusovej zástavky/prístrešku sa vytvorí  
zastrešený priestor pre oddych turistov a cykloturistov, kde si môžu 
odložiť svoje bicykle. Vo vybudovanom objekte budú umiestnené 
informačné tabule: informačná tabuľa so znázornením turistických 
trás a cyklotrás Mikroregiónu Teplý Vrch a územia MAS 
MALOHONT a informačná tabuľa so znázornením Cesty Márie 
Széchy s históriou, keďže táto cesta prechádza obcou. Pre domáce 
obyvateľstvo, ktoré cestuje za prácou či do škôl, bude tento objekt 
slúžiť ako útočisko pred nepriaznivým počasím. 

2 979,60 1 660,00 1 620,00 

2. 08-MAS01-2013 
Obec 
Šoltýska 

Oddychová zóna 
obce Šoltýska 

V rámci projektu vybuduje obec Šoltýska v spolupráci 
s dobrovoľníkmi z radov občanov obce oddychovú zónu, resp. 
posedenie pre obyvateľov obce, návštevníkov obce a okolia, ako aj 
pre turistov prechádzajúcich náučným chodníkom IPEĽ. Oddychová 
zóna sa bude nachádzať v centre obce  priamo pod Kultúrnym 
domom. Výstavbou uvedenej oddychovej zóny chceme prispieť 
k spolupatričnosti obyvateľov, chatárov, víkendových návštevníkov, 
širokej verejnosti, mládeže a seniorov. 

1 960,00 1 590,00 1 550,00 

3. 02-MAS01-2013 Obec Potok Altánok 

Obec Potok chce realizáciou projektu zapojiť občanov, ako aj 
chalupárov, k väčšej aktivite v obci prostredníctvom vybudovania 
altánku v priestoroch parčíka, ktorý bude slúžiť občanom pri rôznych 
kultúrno-spoločenských akciách, ako aj pre cykloturistov 
prechádzajúcich obcou. V altánku bude osadená tabuľa určená pre 
zverejňovanie informácií z obce, mikroregiónu a MAS.  

2 080,00 1 660,00 1 620,00 

4. 03-MAS01-2013 Obec Kociha 
Úprava koryta 
toku v obci 
Kociha 

Projektom sa za pomoci dobrovoľníkov a odborného garanta upraví 
a zrekonštruuje koryto vodného  toku Kociha, ktorý tečie popred 
obecný úrad, čím sa zabráni vymývaniu dna a pravého brehu 
v smere toku v celkovej dĺžke 15 metrov. Ide o napojenie sa na 
v súčasnosti už opevnené koryto v mieste, kde jeho opevnenie ešte 
nebolo realizované. Pri realizácii projektu budú využité miestne 
dostupné suroviny.  

1 945,00 1 750,00 1 481,10 



5. 07-MAS01-2013 
Obec 
Dražice 

Viac informácii, 
viac šancí 

Obec Dražice doteraz nemá vhodné informačné tabule pre 
obyvateľov a návštevníkov obce.  Projekt rieši rekonštrukciu 2 ks 
existujúcich informačných tabúľ, výrobu a osadenie 2 lavičiek, 2 ks 
drevených smetných košov a 1 ks dreveného kvetináča. 

1 292,00 1 050,00 1 010,00 

6. 04-MAS01-2013 Obec Slizké 

Úprava vyústenia 
prameňa s 
informačnou 
tabuľou 

Obec Slizké upraví v rámci projektu vyústenie prameňa s pitnou 
vodou využívanej miestnymi a prechádzajúcimi cykloturistami. Za 
pomoci miestnych dobrovoľníkov sa zhotoví prestrešenie vyústenia 
a  jeho vonkajšia ochranná konštrukcia, kde bude umiestnená 
informačná tabuľa o zaujímavostiach obci  a jej okolia. Predmetná 
úprava verejného priestranstva prispeje k ochrane prameňa  
a skrášli celú obec i región. Jej vzhľad zapadne do celkového rázu 
obce  a podporí rozvoj cykloturistiky v regióne. 

1 759,70 1 080,20 1 018,90 

     12 016,30 8 790,20 8 300,00 

 
 
 
Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová k omisia MAS d ňa 04.06.2013 v Hrachove v zložení:   
Viera Feješová, Ing. Irena Keľová, Martina Stejskalová, Ing. Jaroslav Gregorec, Peter Švoňava, Ing. Miroslav Porubiak, Mgr. Irena Milecová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hrachove, 07.06.2013 
 
Spracovala: Ing. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS 


