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POPIS SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV 
 
 

po
ra

di
e podacie  

číslo 
názov  
žiadate ľa 

názov projektu  popis projektu  
celkový 
rozpočet 
v EUR 

požadovaná 
výška 

príspevku 
v EUR 

schválená  
výška  

príspevku  
v EUR 

1. 01-MAS02-2014 
Obec 
Budikovany 

Oživme si obec 
zeleňou 

Realizáciou projektu chce obce Budikovany vytvoriť v centre 
oddychové a informačné miesta. Zeleň a lavičky budú dopĺňať 
informačné tabule, na ktorých budú umiestnené významné 
priesečníky života obce. Oddychové miesta budú slúžiť obyvateľom, 
rekreantom, ale aj cyklistom, ktorí navštívia obec.  

2 075,00 1 660,00 1 660,00 

2. 02-MAS02-2014 
Obec 
Kraskovo 

Autobusová 
zastávka - 
rekonštrukcia 

Súčasný stav autobusovej zastávky v centrálnej časti obce Kraskovo 
je v nevyhovujúcom stave a narúša vzhľad obce. Rekonštrukcia 
zabezpečí lepší komfort pre občanov čakajúcich na autobusové 
spojenie a nebude pôsobiť na návštevníkov gotickej cesty 
zanedbane a zdevastovane.  

1 916,00 1 660,00 1 660,00 

3. 03-MAS02-2014 
Obec Horné 
Zahorany 

Miesto na 
oddych pre 
všetkých 

Obec Horné Zahorany má vytvorenú oddychovú zónu len pre 
najmenšie deti, preto v budúcnosti plánuje vytvoriť oddychovú zónu 
aj pre deti, mládež a dospelých, a to vybudovaním altánku, ohniska 
a menšieho multifunkčného ihriska. V tejto etape sa rozhodla pre 
vybudovanie ohniska s posedením a úpravu zelene na celkové 
skrášlenie tejto zóny. 

1 250,00 1 000,00 1 000,00 

4. 04-MAS02-2014 Obec Kociha Výstavba altánku 
v obci Kociha 

Realizáciou projektu sa v obci Kociha zrevitalizuje časť obecného 
pozemku, ktorý bude slúžiť ako oddychová zóna pre obyvateľov 
obce a jej návštevníkov. V rámci projektu bude vybudovaný altánok, 
ktorý bude slúžiť počas rôznych podujatí organizovaných v obci.  

1 719,00 1 000,00 1 000,00 

     6 960,00 5 320,00 5 320,00 

 
Na základe bodového hodnotenia schválila Výberová k omisia MAS d ňa 03.07.2014 v Hrachove v zložení:   
Ing. Miroslav Porubiak, Ing. Soňa Ňuňuková, Mgr. Jana Strapková, Mária Koniarová, Henrich Hajnák, Mgr. Gabriel Mihályi, Tibor Csúr 
 
 
V Hrachove, 04.07.2014 
 
Spracovala: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS 


