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Úvodné slovo
Milí čitatelia,
dovoľujeme si Vám predstaviť publikáciu s názvom Príklady dobrej praxe v novozámockom okrese, ktorá má za cieľ
zmapovať realizované projekty podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie v prvom ucelenom sedemročnom
programovom období 2007 – 2013.
Na čerpanie prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) treba mať dobrú myšlienku a byť
včas pripravený. Preto sme prišli s myšlienkou zmapovať úspešné, zrealizované projekty, aby sme poskytli oprávneným
subjektom inšpiráciu. Tá im môže pomôcť pri rozhodovaní sa o uchádzanie o nenávratné finančné prostriedky z EŠIF-u.
Spracovanie publikácie a jej vydanie bolo finančne podporené Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci realizácie
projektu: „Rozvojové aktivity pre okres Nové Zámky“ v roku 2017. V rámci riešenia projektu boli oslovené všetky obce a
mestá novozámockého okresu. Publikácia obsahuje informácie o realizovaných projektoch, na ktoré získali obce a
mestá dotáciu v rozpočtovom období 2007 – 2013 z prostriedkov operačných programov.
Viac z histórie Programového obdobia 2007 – 2013
Programové obdobie 2007 – 2013, ktoré bolo predmetom spracovania údajov a informácií a ich pretavenie do
publikácie, je pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom oprávnené subjekty mali možnosť
využívať zdroje z fondov Európskej únie v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický
referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013 (NSRR). Tento strategický dokument bol vypracovaný v súlade s novými
nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu (KF) a následne bol schválený vládou SR
dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007.
Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ, sa v programovom období 2007 - 2013 realizovala prostredníctvom
koncentrácie príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť
a Európsku teritoriálnu spoluprácu. V súlade s nariadeniami obsahuje NSRR SR len prvé dva ciele:
Cieľ Konvergencia
V cieli Konvergencia sa finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho
fondu (ESF) prioritne sústredila na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred
prijatím nových nariadení nedosiahol 75% priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska to bolo celé jeho územie s
výnimkou Bratislavského kraja.
Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ Konvergencia pokrýval členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri
posledné roky pred prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín rozšírenej EÚ a ktoré mali konvergenčný
program. Tieto kritériá Slovensko spĺňalo celým svojím územím.
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Na čerpanie podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť boli oprávnené oblasti, ktoré nespadali
do cieľa Konvergencia – čo v prípade Slovenska bol Bratislavský kraj. Cieľ bol zameraný na posilnenie
konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu Bratislavského kraja cestou predvídania hospodárskych a sociálnych
zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, cestou podnikateľského ducha, ochrany
životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporou adaptability pracovníkov a podnikov a rozvojom trhov práce,
orientovaných na sociálne začleňovanie.
Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR bola stratégia NSRR postavená na troch
strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa snažila prostredníctvom financovania projektov v programovom
období 2007 – 2013 splniť:
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Strategická priorita

Cieľ strategickej priority

1. Infraštruktúra a regionálna
dostupnosť

Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie
efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb

2. Vedomostná ekonomika

Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a
zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

3. Ľudské zdroje

Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby
vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových

Zdroj: www.nsrr.sk

Stratégia, priority a ciele NSRR boli implementované cez 11 operačných programov (OP) v rámci jednotlivých
cieľov kohéznej politiky EÚ:
6 operačných programov pre cieľ Konvergencia, z toho:
-

4 operačné programy spolufinancované z EFRR, pokrývajúce celé územie SR okrem Bratislavského kraja
(Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a
OP Zdravotníctvo);

-

2 operačné programy spolufinancované z EFRR a KF, pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja (OP
Doprava a OP Životné prostredie);

3 operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť , t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja, z toho:
-

1 spolufinancovaný z EFRR (OP Výskum a vývoj) a

-

2 spolufinancované z ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie);

Európska komisia prijala 4. augusta 2006 rozhodnutie stanovujúce zoznam oprávnených regiónov, ako aj ročný rozpis
finančných prostriedkov pre jednotlivé členské štáty a na jednotlivé ciele kohéznej politiky. Pre Slovensko bolo
stanovené nasledujúce záväzné rozdelenie celkových finančných prostriedkov na jednotlivé ciele kohéznej politiky EÚ:

Ciele kohéznej politiky EÚ

Konvergencie

Fondy EÚ

Finančná alokácia pre Slovensko na daný cieľ
kohéznej politiky EÚ v EUR (v bežných cenách)

ŠF + KF

11 120 951 487

ŠF

7 222 212 924

ŠF + KF

3 898 738 563

Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť

ŠF

361 807 179

Európska územná spolupráca

ŠF

227 284 545

Spolu

ŠF + KF

11 710 043 211

Zdroj: www.nsrr.sk

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozdelenie finančných prostriedkov na roky 2007 - 2013 na jednotlivé operačné
programy:
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Finančná alokácia 2007 - 2013 na operačné programy (ŠF a KF) v EUR v bežných cenách
NSRR
Fond

Operačný program
Regionálny OP
OP Životné prostredie

ERDF

1 554 503 917

ERDF+KF

1 820 000 000

ERDF

OP Doprava

Príspevky ES
(EUR, bežné ceny)

250 756 935

KF

1 569 243 065

ERDF+KF

3 160 154 595

ERDF
KF

830 659 097
2 329 415 373

OP Informatizácia spoločnosti

ERDF

843 595 405

OP Výskum a vývoj (vrátane presunu na VaV)

ERDF

1 209 415 373

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

ERDF

968 250 000

OP Zdravotníctvo

ERDF

250 000 000

OP Technická pomoc

ERDF

97 601 421

OP Bratislavský kraj

ERDF

95 207 607

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

ESF

941 301 578

Op Vzdelávanie

ESF

542 728 760

ESF

Spolu všetky fondy NSRR 2007 - 2013

11 482 758 666

Spolu ERDF

6 099 989 765

Spolu KF

3 898 738 563

Spolu ESF

1 484 030 338

EAFRD (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)

1 996 908 078

EFF (Európsky fond pre rybné hospodárstvo)

12 898 749

Zdroj: www.nsrr.sk

Slovensko vyčerpalo z fondov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 vo všetkých operačných
programoch ku koncu roka 2016 financie vo výške 11,304 mld eur. Zo štrukturálnych fondov, ktoré mali najväčší dopad
na obce sa vyčerpalo 1,483 mld. eur v rámci Regionálneho operačného programu, 1,744 mld. eur v rámci operačného
programu Životné prostredie, 932,32 mil. eur. z programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 913,32 mil z
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Okrem štrukturálnych fondov obce mohli čerpať na svoje aktivity aj
prostriedky z iných fondov, ako napr. Európa pre občanov, Visegrad found, z národných zdrojov ako napr. Program
obnovy dediny, Environmentálny fond, z ministerských dotácií a pod. Obce tak majú veľa príležitostí zrealizovať svoje
projektové zámery či už investičného charakteru alebo aktivity v rámci rozvoja kultúry a medzinárodnej spolupráce.
Výška alokovaných finančných prostriedkov v rámci EŠIF (bez Programu rozvoja vidieka) pre programové obdobie 2014
- 2020 je vo výške 13 972 092 076,00 eur. Z toho pre operačné programy, ktoré majú najväčší dopad na obce je
vyčlenených 3,137 mld EUR v rámci OP Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny OP 1,754 mld. eur. Nakoľko
čerpanie je len na úrovni 5,91% je stále predpoklad, že najväčšie investície sú ešte len pred nami.
Na záver nám dovoľte, aby sme sa poďakovali všetkým starostom a primátorom novozámockého okresu a ich
zamestnancom za ich ochotu, čas a spoluprácu pri tvorbe tejto publikácii. Taktiež ďakujeme za pomoc našim externým
pracovníkom a v neposlednom rade za podporu nášho projektu Sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR.
Zároveň na našej webovej stránke bude umiestnená brožúra v elektronickej forme.

Kolektív Regionálnej rozvojovej agentúry NOVOZÁMOCKO
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Andovce

Žiadateľ:
Obec Andovce
Názov projektu:
Andovce - skládka TKO, rekultivácia
skládky
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os:
4 Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ:
4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov
Výška získaného finančného príspevku:
450 257,21 EUR
Celkové výdavky:
473 954,96 EUR
Termín realizácie:
jún 2007 – december 2010
Predmet projektu:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO
úpravou telesa uloženého odpadu, jej
odvodnením, vytvorením krycej a
rekultivačnej vrstvy, ako aj
zabezpečenie monitorovacieho
systému. Týmto bol povrch skládky
upravený do prírodného prostredia.

Kontakt:
Obecný úrad
Hlavná č. 157, 941 23 Andovce
Tel.: 035/648 31 01
Fax: 035/648 31 65
Mobil: 0915 723 016
E-mail: ocuandovce@konfer.sk
Web: http://www.andovce.sk/
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Bánov

Žiadateľ:
Obec Bánov
Názov projektu:
Základná škola s materskou školou
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
723 413 EUR
Celkové výdavky:
1 027 011 EUR
Termín realizácie:
august 2009 – august 2010
Predmet projektu:
Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ, plynová
prípojka a IKT vybavenie

Kontakt:
Obecný úrad
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel.: 035/657 11 42
Fax: 035/657 11 42
Mobil: 0905 420 283
E-mail: jurikova@banov.sk
Web: http://www.banov.sk
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Bánov

Žiadateľ:
Obec Bánov
Názov projektu:
Bánov, rekonštrukcia centrálnych častí
obce
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4. Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
693 525 EUR
Celkové výdavky:
755 219 EUR
Termín realizácie:
rok 2011
Predmet projektu:
Rekonštrukcia verejného priestranstva
– miestne komunikácie, autobusová
zastávka, výsadba zelene a osadenie
mobiliáru.

Kontakt:
Obecný úrad
Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Tel.: 035/657 11 42
Fax: 035/657 11 42
Mobil: 0905 420 283
E-mail: jurikova@banov.sk
Web: http://www.banov.sk
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Branovo

Žiadateľ:
Obec Branovo
Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnych komunikácii,
chodníkov a verejných priestranstiev
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
161 873,55 EUR
Celkové výdavky:
162 334,59 EUR
Predmet projektu:
Obstaranie a modernizácia hnuteľných
vecí rekonštrukciou miestnych
komunikácii, chodníkov a verejných
priestranstiev v obci.

Kontakt:
Obecný úrad
941 31 Branovo č. 46
Tel.: 035/648 51 26
Mobil: 0905 621 363
E-mail: obecbranovo@konfer.eu
Web: http://www.branovo.sk
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Čechy

Žiadateľ:
Obec Čechy
Názov projektu:
Zatraktívnenie vidieckeho
spoločenského života v obci Čechy
rekonštrukciou budovy kultúrneho
domu
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Výška získaného finančného príspevku:
133 454,65 EUR
Celkové výdavky:
133 651,40 EUR
Termín realizácie:
marec 2010 – december 2010
Predmet projektu:
Obnova kultúrneho domu výmenou
otvorových výplní, rekonštrukciou
vnútorných priestorov a to výmenou
vnútorných obkladov, podláh, maľoviek
a stropov, výmenou elektroinštalácie,
plynoinštalácie a ústredného
vykurovania. Nevyužívané priestory sa
budú využívať ako klubové a spolkové
miestnosti s pripojením na verejný
internet.

Kontakt:
Obecný úrad
941 32 Čechy 135
Tel.: 035/6470 125
Mobil: 0908 597 573
E-mail: obec.cechy@komnet.sk
Web: http://www.obeccechy.sk
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Čechy

Žiadateľ:
Obec Čechy
Názov projektu:
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch
pre obec Čechy
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
86 894 EUR
Celkové výdavky:
104 272,80 EUR
Termín realizácie:
október 2015
Predmet projektu:
Vybudovanie kamerového systému
s príslušným hardvérovým a
softvérovým vybavením, ktoré
zabezpečí kontinuálne monitorovanie a
záznam z exponovaných lokalít obce.

Kontakt:
Obecný úrad
941 32 Čechy 135
Tel.: 035/6470 125
Mobil: 0908 597 573
E-mail: obec.cechy@komnet.sk
Web: http://www.obeccechy.sk
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Černík

Žiadateľ:
Obec Černík
Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a
chodníkov v obci Černík
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
245 321,28 EUR
Celkové výdavky:
273 823,71 EUR
Termín realizácie:
marec 2010 – jún 2010
Predmet projektu:
Rekonštrukcia a výstavba miestnych
ko m u n i k á c i i , k t o ré b o l i v z l o m
technickom stave. Ide o rekonštrukciu
MK na Vinohradníckej, vybudovanie MK
na Prepojovacej ulici a o rekonštrukciu
chodníkov.

Kontakt:
Obecný úrad
941 05 Černík 145
Tel.: 035/657 81 05
Fax: 035/657 85 90
Mobil: 0907 720 675
E-mail: obec.cernik@datagate.sk
Web: http://www.obeccernik.sk
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Černík

Žiadateľ:
Obec Černík
Názov projektu:
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných
priestranstvách pre obec Černík
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os: 3 Kvalita života vo
vidieckych oblastiach a diverzifikácia
vidieckeho hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
77 710 EUR
Celkové výdavky:
93 252 EUR
Termín realizácie:
október 2015
Predmet projektu:
Vybudovanie kamerového systému s
príslušným hardvérovým a softvérovým
vybavením, ktoré zabezpečí
kontinuálne monitorovanie a záznam z
exponovaných lokalít obce.

Kontakt:
Obecný úrad
941 05 Černík 145
Tel.: 035/657 81 05
Fax: 035/657 85 90
Mobil: 0907 720 675
E-mail: obec.cernik@datagate.sk
Web: http://www.obeccernik.sk

13

Dolný Ohaj

Žiadateľ:
Obec Dolný Ohaj
Názov projektu:
Rekonštrukcia budovy Základnej školy
na Dom seniorov Dolný Ohaj
Operačný program:
Základná infraštruktúra
Opatrenie:
3.1 Budovanie a rozvoj občianskej
infraštruktúry v regiónoch
Podopatrenie:
3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej
infraštruktúry
Výška získaného finančného príspevku:
717 561 EUR
Celkové výdavky:
755 327 EUR
Termín realizácie:
september 2006 – september 2007
Predmet projektu:
Rekonštrukcia budovy Základnej školy
na Dom seniorov s cieľom zabezpečenia
prístupu obyvateľov k sociálnym
službám a starostlivosti.

Kontakt:
Obecný úrad
Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj
Tel.: 035/658 22 02
Fax: 035/658 22 02
Mobil: 0903 241 509
E-mail: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk
Web: http://www.obecdolnyohaj.sk
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Dubník

Žiadateľ:
Obec Dubník
Názov projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v
obci Dubník
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
Prioritná os:
2 – Energia
Opatrenie:
2.2 - Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Výška získaného finančného príspevku:
112 765,38 EUR
Celkové výdavky:
118 700,40 EUR
Termín realizácie:
2013 - 2014
Predmet projektu:
Obec Dubník zrealizovala projekt
rekonštrukcie verejného osvetlenia v
súlade s príslušnými normami STN.
Realizáciou projektu bolo vymenených
200 svietidiel a osadených 40 nových
svietidiel. Výmenou svietidiel sa
d o s i a h n e e n e r g e t i c k á ú s p o ra v
predpokladanej hodnote 113 727,00
kWh/rok.

Kontakt:
Obecný úrad
941 35 Dubník 244
Tel:035/ 64 95 301
Fax:035/ 64 95 404
Mobil: 0918 582 185
E-mail: obec.dubnik@konfer.eu
Web: http://obec-dubnik.sk
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Dubník

Žiadateľ:
Obec Dubník
Názov projektu:
Regenerácia verejného priestranstva v
obci Dubník
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 – Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
343 818, 73 EUR
Celkové výdavky:
354 746,87 EUR
Termín realizácie:
2010 - 2011
Predmet projektu:
Realizáciou sa komplexne
zrekonštruovala a vybudovala
infraštruktúra a občianska vybavenosť
v centrálnej časti obce. Intervenciami do
rekonštrukcie miestnych komunikácii,
rekonštrukcie a novostavby chodníkov,
rekonštrukcie autobusových zástavok a
lávky cez potok sa podporila bezpečnosť
na cestnej premávke a chodcov v obci.

Kontakt:
Obecný úrad
941 35 Dubník 244
Tel:035/ 64 95 301
Fax:035/ 64 95 404
Mobil: 0918 582 185
E-mail: obec.dubnik@konfer.eu
Web: http://obec-dubnik.sk
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Dubník

Žiadateľ:
Obec Dubník
Názov projektu:
Revitalizácia obce Dubník
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 – Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
813 108,51 EUR
Celkové výdavky:
863 901,00 EUR
Termín realizácie:
2015 - 2016
Predmet projektu:
Projektom sa vybudovali v parkoch a na
námestí obce spevnené plochy, fontána,
pamätná doska, kvetináče, pódium,
oplotenie, detské ihrisko, amfiteáter,
mobiliár, osvetlenie, chodníky a cesta.
Zasadilo sa aj mnoho zelene.

Kontakt:
Obecný úrad
941 35 Dubník 244
Tel:035/ 64 95 301
Fax:035/ 64 95 404
Mobil: 0918 582 185
E-mail: obec.dubnik@konfer.eu
Web: http://obec-dubnik.sk
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Dubník

Žiadateľ:
Obec Dubník
Názov projektu:
Z l e p š e n i e s y s t é m u o d p a d ov é h o
hospodárstva v obci Dubník
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os:
4 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie:
4.1 – Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu
Výška získaného finančného príspevku:
314 599,44 EUR
Celkové výdavky:
346 569,19 EUR
Termín realizácie:
2012-2015
Predmet projektu:
Obec Dubník realizovala projekt
zlepšenie systému odpadového
hospodárstva v obci Dubník nákupom
techniky a vybudovaním zberného
dvora. Osvetovou činnosťou obec
rozšírila, skvalitnila a zlepšila
podmienky pre separovaný zber v obci
pre všetky zložky komunálneho odpadu.
Realizáciou projektu bol vybudovaný
zberný dvor so 14 kontajnermi na
separáciu šiestich zložiek komunálneho
odpadu.

Kontakt:
Obecný úrad
941 35 Dubník 244
Tel:035/ 64 95 301
Fax:035/ 64 95 404
Mobil: 0918 582 185
E-mail: obec.dubnik@konfer.eu
Web: http://obec-dubnik.sk
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Dvory nad Žitavou

Žiadateľ:
Obec Dvory nad Žitavou
Názov projektu:
Rekonštrukcia centrálnej zóny obce
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
440 872,33 EUR
Celkové výdavky:
464 079,14 EUR

...........................
............................
............................
............................
............................
............................
.... 9

Termín realizácie:
jún 2010 – november 2011
Predmet projektu:
Projekt riešil 12 stavebných objektov,
ktoré zahŕňali rekonštrukciu
jednotlivých objektov, predovšetkým
však vytvorenie spevnenej plochy.
Výsledkom rekonštrukcie centrálnej
zóny bola rekonštrukcia a výstavba
v e re j n é h o o s v e t l e n i a a š t y ro c h
autobusových zastávok. Bezpečnosť
chodcov sa zabezpečila rekonštrukciou
a výstavbou chodníkov a ich
subsystémov.

Kontakt:
Obecný úrad
Hlavné námestie č. 6,
941 31 Dvory nad Žitavou
Tel.: 035/370 07 79
Fax: 035/321 44 02
Mobil: 0905 706 660
E-mail: starosta@dvory.sk
Web: http://www.dvory.sk
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Chľaba

Žiadateľ:
Obec Chľaba
Názov projektu:
Rekonštrukcia obecných budov v Chľabe
Operačný program:
Program rozvoja vidieka
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Výška získaného finančného príspevku:
209 595,69 EUR
Celkové výdavky:
249 778,65 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2011
Predmet projektu:
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy,
budovy obecného úradu a kultúrneho
domu a obecnej budovy.

Kontakt:
Obecný úrad
č. 197
943 66 Chľaba
Tel.: 036/ 75 73 162
E- mail: chlaba@atlas.sk
Web: http://www.chlaba.sk
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Jasová

Žiadateľ:
Obec Jasová
Názov projektu:
Rekonštrukcia centrálnej zóny
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácie sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
607 364,55 EUR
Celkové výdavky:
647 967,52 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2011
Predmet projektu:
Realizáciou projektu došlo ku
skvalitneniu estetického vzhľadu
centrálnej zóny obce Jasová, zabezpečil
sa väčší verejný komfort, bezpečnosť a
bezbariérovosť obce. Zrekonštruovali sa
chodníky, miestne komunikácie v obci,
osvetlenie centrálnej zóny a centrálna
autobusová zastávka.

Kontakt:
Obec Jasová
č. 303
941 34 Jasová
Tel.: 035/6477 121
E-mail: podatelna@jasovaobec.sk
obecjasova@panelnet.sk
Web: http://www.jasovaobec.sk
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Jasová

Žiadateľ:
Obec Jasová
Názov projektu:
Prestavba a nadstavba materskej školy
na materskú školu a základnú školu –
ročníky 1 až 4.
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
361 197,14 EUR
Celkové výdavky:
461 316,92 EUR
Termín realizácie:
2009 – 2010
Predmet projektu:
Realizáciou projektu sa vytvorila
nadstavba budovy materskej školy, v
ktorej vznikli nové priestory pre
zlepšenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a nové špecializované učebne.

Kontakt:
Obec Jasová
č. 303
941 34 Jasová
Tel.: 035/6477 121
E-mail: podatelna@jasovaobec.sk
obecjasova@panelnet.sk
Web: http://www.jasovaobec.sk
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Jatov

Žiadateľ:
Obec Jatov
Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Jatov
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
239 869,96 EUR
Celkové výdavky:
239 869,96 EUR
Termín realizácie:
rok 2010
Predmet projektu:
Rekonštrukcia a oprava miestnych
komunikácií v obci.

Kontakt:
Obecný úrad
941 09 Jatov č. 190
Tel.: 035/648 21 31
Fax: 035/648 21 31
Mobil: 0905 922 108
E-mail: obecjatov@gmail.com
Web: http://www.obecjatov.sk/
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Kmeťovo

Žiadateľ:
Obec Kmeťovo
Názov projektu:
Vytvorenie priestorov pre rozvoj
verejných služieb v obci Kmeťovo
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Výška získaného finančného príspevku:
273 588,05 EUR
Celkové výdavky:
273 588,05 EUR
Termín realizácie:
január 2010 – august 2010
Predmet projektu:
Stavebné intervencie smerujúce k
odstráneniu havarijného stavu budov a
vytvoreniu priestorov potrebných pre
vytvorenie nových služieb pre
obyvateľov obce. Projekt rieši
rekonštrukciu troch objektov v obci –
kultúrneho domu, bývalej základnej
školy (centrum voľného času) a
obecného úradu.

Kontakt:
Obecný úrad
941 62 Kmeťovo č. 77
Tel.: 035/659 81 23
Fax: 035/659 81 23
Mobil: 0905 447 004
E-mail: starosta@obeckmetovo.sk
Web: http://www.obeckmetovo.sk/
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Komjatice

Žiadateľ:
Obec Komjatice
Názov projektu:
Zlepšenie energetickej efektívnosti v
Kultúrnom dome v Komjaticiach
Názov fondu:
Me dz i n á ro dn ý f o n d n a p o d p o r u
odstavenia elektrárne Bohunice
Grantová dohoda:
Energetická efektívnosť vo verejných
budovách
Výška získaného finančného príspevku:
330 000 EUR
Celkové výdavky:
330 000 EUR
Termín realizácie:
2010 - 2011
Predmet projektu:
Zateplenie obvodového plášťa a strechy,
výmena okien, výmena kotlov a
osadenie automatického riadiaceho
systému, ako aj výmena svetelných
zdrojov za hospodárnejšie.

Kontakt:
Obecný úrad
Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Tel.: 035/659 10 70
Fax: 035/659 12 60
Mobil: 0905 444 017
E-mail: info@komjatice.sk
Web: http://www.komjatice.sk/
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Komjatice

Žiadateľ:
Obec Komjatice
Názov projektu:
Rekonštrukcia ZŠ O. Cabana s MŠ – II.
etapa
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
884 755,51 EUR
Celkové výdavky:
931 342,64 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2011
Predmet projektu:
Inovácia vykurovacieho systému
(ústredné vykurovanie, plynofikácia,
elektroinštalácia), zateplenie budov MŠ
a telocvične (výmena okien, zateplenie
stien a výmena strešnej krytiny).
Rekonštrukcia spevnených plôch a
vybudovanie nových spevnených plôch
v rámci areálu (chodníky, parkovisko),
re ko n š t r u kc i a o p l o t e n i a a re á l u .
Obstaranie vybavenia objektov ZŠ, MŠ a
telocvične.

Kontakt:
Obecný úrad
Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Tel.: 035/659 10 70
Fax: 035/659 12 60
Mobil: 0905 444 017
E-mail: info@komjatice.sk
Web: http://www.komjatice.sk/
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Komjatice

Žiadateľ:
Obec Komjatice
Názov projektu:
Rekonštrukcia parku v obci Komjatice s
cieľom zatraktívnenia regiónu
Operačný program:
Sektorový operačný program
Opatrenie:
2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry cestovného ruchu
Výška získaného finančného príspevku:
389 653,60 EUR
Celkové výdavky:
614 354,79 EUR
Termín realizácie:
2008 – 2009
Predmet projektu:
Rekonštrukcia historického parku –
vybudovanie chodníkov a spevnených
plôch, studničky s pitnou vodou,
altánku, detského ihriska, rozvodu vody
a elektrickej prípojky, vonkajšieho
osvetlenia a osadenie mobiliáru.

Kontakt:
Obecný úrad
Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Tel.: 035/659 10 70
Fax: 035/659 12 60
Mobil: 0905 444 017
E-mail: info@komjatice.sk
Web: http://www.komjatice.sk/
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Komjatice

Žiadateľ:
Obec Komjatice
Názov projektu:
Revitalizácia verejných priestranstiev v
obci Komjatice – I. etapa
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
509 710,35 EUR
Celkové výdavky:
537 531,31 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2011
Predmet projektu:
Revitalizácia verejných priestranstiev –
úprava verejných priestranstiev a
výsadba zelene, obnova miestnych
komunikácií a chodníkov, obnova
zastávok, výstavba verejného WC.

Kontakt:
Obecný úrad
Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Tel.: 035/659 10 70
Fax: 035/659 12 60
Mobil: 0905 444 017
E-mail: info@komjatice.sk
Web: http://www.komjatice.sk/
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Komjatice

Žiadateľ:
Obec Komjatice
Názov projektu:
Revitalizácia centrálnej zóny obce
Komjatice – II. etapa
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
324 135,26 EUR
Celkové výdavky:
341 195,02 EUR
Termín realizácie:
2010 - 2012
Predmet projektu:
Revitalizácia verejných priestranstiev –
úprava verejných priestranstiev a
výsadba zelene, rekonštrukcia VO,
chodníkov a mosta, výstavba picej
fontány

Kontakt:
Obecný úrad
Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
Tel.: 035/659 10 70
Fax: 035/659 12 60
Mobil: 0905 444 017
E-mail: info@komjatice.sk
Web: http://www.komjatice.sk/
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Komoča

Žiadateľ:
Obec Komoča
Názov projektu:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Komoča
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Výška získaného finančného príspevku:
305 471,03 EUR
Celkové výdavky:
305 471,03 EUR
Termín realizácie:
november 2009 – júl 2010
Predmet projektu:
Rekonštrukcia kultúrneho domu
zateplením fasády a strechy, ako aj
v y t v o re n i e v e re j n e p r í s t u p n é h o
internetu.

Kontakt:
Obecný úrad
941 21 Komoča č. 495
Tel.: 035/648 11 01
Mobil: 0908 790 237
E-mail: komoca@azet.sk
Web: www.obeckomoca.sk
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Komoča

Žiadateľ:
Obec Komoča
Názov projektu:
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch
pre obec Komoča
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
86 894 EUR
Celkové výdavky:
104 272,80 EUR
Termín realizácie:
október 2015
Predmet projektu:
Vybudovanie kamerového systému s
príslušným hardvérovým a softvérovým
vybavením, ktoré zabezpečí
kontinuálne monitorovanie a záznam z
exponovaných lokalít obce.

Kontakt:
Obecný úrad
941 21 Komoča č. 495
Tel.: 035/648 11 01
Mobil: 0908 790 237
E-mail: komoca@azet.sk
Web: www.obeckomoca.sk
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Maňa

Žiadateľ:
Obec Maňa
Názov projektu:
Revitalizácia centra obce Maňa
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
625 400,99 EUR
Celkové výdavky:
658 135,99 EUR
Termín realizácie:
november 2010 – november 2011
Predmet projektu:
Regenerácia centra obce riešila
výstavbu nových a rekonštrukciu
existujúcich chodníkov, vybudovanie
troch nových autobusových zastávok,
rekonštrukciu miestnych komunikácií,
výstavbu novvých parkovacích miest a
nového verejného osvetlenia, úpravu
verejnej zelene doplnenej prvkami
drobnej architektúry a vytvorením
umelého potoka.

Kontakt:
Obecný úrad
M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa
Tel.: 035/659 51 04
Fax: 035/659 52 79
Mobil: 0905 522 839
E-mail: starosta@obecmana.sk
Web: http://www.obecmana.sk
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Michal nad Žitavou

Žiadateľ:
Obec Michal nad Žitavou
Názov projektu:
Michal nad Žitavou - Rekonštrukcia
verejných priestranstiev
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4. Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
462 188,15 EUR
Celkové výdavky:
515 000,96 EUR
Termín realizácie:
júl 2010 – september 2011
Predmet projektu:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev
– revitalizácia veľkého a malého parku s
umiestnením mobiliáru.

Kontakt:
Obecný úrad
941 61 Michal nad Žitavou č. 160
Tel.: 035/659 61 22
Fax: 035/659 61 22
Mobil: 0908 910 352
E-mail: ou.michal@gmail.com
Web: http://www.michalnadzitavou.sk
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Nová Vieska

Žiadateľ:
Obec Nová Vieska
Názov projektu:
Obnova a rozvoj obcí – Nová Vieska
Operačný program:
Program rozvoja vidieka
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
89 491 Eur
Celkové výdavky:
99 661 Eur
Termín realizácie:
2015
Predmet projektu:
Výstavba kamerových stožiarov s cieľom
zabezpečenia kontinuálneho
monitorovania lokalít v obci.

Kontakt:
Obecný úrad Nová Vieska
943 42
Nová Vieska č. 294
Tel.: 036/ 7593210
Fax: 036/ 7532222
E-mail: obec@novavieska.sk
Web: http://www.novavieska.sk
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Nová Vieska

Žiadateľ:
Obec Nová Vieska
Názov projektu:
Rekonštrukcia obecnej hasičskej
zbrojnice
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4. Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.2 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb
Výška získaného finančného príspevku:
269 000 Eur
Celkové výdavky:
Termín realizácie:
Rok 2011
Predmet projektu:

Kontakt:
Obecný úrad Nová Vieska
943 42
Nová Vieska č. 294
Tel.: 036/ 7593210
Fax: 036/ 7532222
E-mail: obec@novavieska.sk
Web: http://www.novavieska.sk
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Nová Vieska

Žiadateľ:
Obec Nová Vieska
Názov projektu:
Rekonštrukcia skládky TKO Nová Vieska
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os:
4. Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Odpadové hospodárstvo
Výška získaného finančného príspevku:
275 000 Eur
Celkové výdavky:
Termín realizácie:
2011
Predmet projektu:

Kontakt:
Obecný úrad Nová Vieska
943 42
Nová Vieska č. 294
Tel.: 036/ 7593210
Fax: 036/ 7532222
E-mail: obec@novavieska.sk
Web: http://www.novavieska.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
ZŠ G. Czuczora – rekonštrukcia a
revitalizácia základnej školy
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
884 021,31 EUR
Celkové výdavky:
930 548,75 EUR
Termín realizácie:
február 2008- október 2010
Predmet projektu:
Kompletná rekonštrukcia a revitalizácia
budovy základnej školy a modernizácia
učebne výpočtovej techniky. Hlavnými
cieľmi, ktoré sa realizáciou projektu
podarilo naplniť, boli dosiahnutie
energetických úspor a zefektívnenie
vyučovacieho procesu.
Obstarané
technické vybavenie využívajú učitelia
aj žiaci v procese výučby aj v rámci
záujmovo-krúžkovej činnosti. Po
realizácii projektu škola dosahuje
značné energetické úspory, ušetrené
financie priebežne vynakladá na
rekonštrukciu a revitalizáciu školského
zariadenia, ako napr. na vytvorenie
bezbariérového vstupu a výstavbu
dopravného ihriska.
Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Rekonštrukcia budovy materskej školy
na ulici P.Blahu v Nových Zámkoch
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
484 927,92 EUR
Celkové výdavky:
510 450 EUR
Termín realizácie:
máj 2008 - august 2011
Predmet projektu:
Projekt je zameraný na modernizáciu a
rekonštrukciu budovy školského
zariadenia s cieľom dosiahnuť zvýšenie
energetického vybavenia objektu,
prostredníctvom zateplenia
obvodových múrov, výmenou okien a
zateplením povrchu plochých striech.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Základná škola Hradná Nové Zámky –
zateplenie obvodového plášťa
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Školská infraštruktúra
Výška získaného finančného príspevku:
922 225,74 EUR
Celkové výdavky:
970 760 EUR
Termín realizácie:
august 2008- august 2011
Predmet projektu:
Realizácia projektu priniesla pre
základnú školu skvalitnenie
vzdelávania prostredníctvom
rekonštrukcie budovy, jej zateplením a
modernizáciou telocvične sa priblížila
štandardom Európskej únie
prostredníctvom zníženia energetickej
náročnosti objektov. Po celkovej
rekonštrukcii základnej školy dochádza
k značným úsporám v oblasti nákladov
na energetiku. Tieto financie škola
využíva na ďalší rozvoj tak priestorov
budovy a areálu školy ako aj rozvíjanie
pedagogických činností so žiakmi.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Ekonomické úsilie * Európska únia *
Efektívne učenie
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
1 141 677,72 EUR
Celkové výdavky:
1 201 800 EUR
Termín realizácie:
marec 2008- apríl 2013
Predmet projektu:
Realizáciou projektu bola zabezpečená
celková rekonštrukcia základnej školy,
modernizácia interiérového vybavenia
a skvalitnila sa výučba využívaním
výpočtovej techniky. Usporené financie
v oblasti nákladov na energie základná
škola využíva na ďalší rozvoj tak
priestorov školy ako aj na rozvíjanie
pedagogickej činnosti. Realizácia
projektu okrem energetickej a finančnej
úspory prináša so sebou aj skultúrnenie
a zlepšenie celkového estetického
vzhľadu areálu školského zariadenia.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Nové Zámky – Revitalizácia a
modernizácia mestskej zóny
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4. Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
1 653 494,84 EUR
Celkové výdavky:
1 740 500 EUR
Termín realizácie:
2012 - 2013
Predmet projektu:
Cieľom projektu bolo posilnenie
vybavenosti územia prostredníctvom
revitalizácie centrálnej mestskej zóny.
Súčasťou projektu bola generálna
úprava parku Antona Bernoláka,
modernizácia verejného osvetlenia,
rekonštrukcia chodníkov miestnych
komunikácií vrátane dopravných
subsystémov a verejných spevnených
plôch.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Közösen a természetért / Spoločne pre
prírodu
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Prioritná os:
2 Environment, nature, protection and
accessibility/ Životné prostredie, ochrana
prírody a dostupnosť
Celkový rozpočet projektu:
892 898,40 EUR
Výška získaného finančného príspevku:
758 963,64 EUR
Z toho:
Celkový rozpočet projektu mesto Nové Zámky:
437 700 EUR
Výška získaného finančného príspevku mesto
Nové Zámky:
415 815 EUR
Termín realizácie:
október 2012 – máj 2014
Predmet projektu:
Mesto Nové Zámky realizovalo projekt v
rámci cezhraničnej spolupráce s maďarským
mestom Mosonmagyaróvár. Hlavným cieľom
projektu bolo zhodnotiť nevyužitých
prírodných zdrojov v záujme zlepšenia stavu
životného prostredia a súčasne napomôcť
z l e p š e n i u ž i v o t n e j ú rov n e s o c i á l n e
odkázaným
občanov. K dosiahnutiu
vytýčených cieľov projektoví partneri
techniku na spracovanie dreveného odpadu
a výrobu brikiet. Vykurovacie palivo
využívajú mestské organizácie a časť
produkcie je bezplatne rozdelená občanom v
sociálnej núdzi.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Végvárak védelmében / Na ochranu
protitureckých pevností
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Prioritná os:
1 Economy and society/ Ekonomika a
spoločnosť
Celkový rozpočet projektu:
148 610 EUR
Výška získaného finančného príspevku:
141 179,50 EUR
Z toho:
Celkový rozpočet projektu mesto Nové Zámky:
74 150 EUR
Výška získaného finančného príspevku mesto
Nové Zámky:
70 442,50 EUR
Termín realizácie:
júl 2014 - jún 2015
Predmet projektu:
Mesto Nové Zámky realizovalo projekt v
s p o l u p rá c i s h l a v n ý m p ro j e k t ov ý m
partnerom, maďarským mestom Tata, s
ktorým naše mesto viaže spoločná história z
obdobia tureckej okupácie a rovnaké
kultúrne hodnoty. Hlavnými aktivitami
projektu bolo zorganizovanie tradičného
kultúrneho festivalu „Tatai Patara“ so sériou
sprievodných kultúrnych programov s
historickým pozadím v meste Tata.
V Nových Zámkoch boli v rámci projektu
zorganizované trojdňové historickokultúrneho podujatie „Novozámocké hradné
hry“. Pre žiakov a učiteľov základných škôl
boli riešené edukačné aktivity formou kvízov
a prípravy prezentačných materiálov s
p re d m e t n o u h i s t o r i c ko u t e m a t i ko u .
Tieto boli vystavené na stálej interaktívnej
výstave s názvom „História regiónu a mesta
Nové Zámky, ktorá bola inštalovaná a
sprístupnená širokej verejnosti v budove
Kina Mier.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Nová šanca pre lepší život
Operačný program:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os:
2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie:
2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc.
vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na
MRK
Výška získaného finančného príspevku:
48 381,60 EUR
Celkové výdavky:
50 928 EUR
Termín realizácie:
jún 2014 – november 2015
Predmet projektu:
Výkonom sociálnej práce v teréne
skvalitniť život a podporiť integráciu
sociálne vylúčených skupín
obyvateľstva, najmä marginalizovaným
rómskym komunitám.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Národná historická pamiatka Jazdiareň –
Nové Zámky
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie:
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov
Výška získaného finančného príspevku:
2 351 920,04 EUR
Celkové výdavky:
2 658 407,67 EUR
Termín realizácie:
október 2014 – október 2015
Predmet projektu:
Národná kultúrna pamiatka Jazdiareň Nové
Zámky je objektom, ktorý je zapísaný v
ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Vďaka realizácii projektu sa zo schátralého
objektu, ktorý bol postavený na konci 19.
storočia podarilo zabezpečiť jeho komplexnú
obnovu a získať pre mesto Nové Zámky plne
funkčný kultúrno-spoločenský priestor
slúžiaci občanom.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v
meste Nové Zámky
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
Prioritná os:
2 Energetika
Opatrenie:
2.2 Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Výška získaného finančného príspevku:
338 413,56 EUR
Celkové výdavky:
356 224,80 EUR
Termín realizácie:
júl 2015 – máj 2016
Predmet projektu:
Realizácia projektu zahŕňa
vypracovanie svetelnotechnickej
štúdie, výmenu starých svietidiel za
nové, doplnenie nových svietidiel do
sústavy verejného osvetlenia v meste a
tiež svetelnotechnické meranie.
Výsledkom projektu sú úspory energie,
zníženie ekonomickej a technickej
náročnosti správy a údržby, zvýšenie
bezpečnosti občanov a návštevníkov
mesta Nové Zámky a ochrana životného
prostredia.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Historický most medzi mestami Tata a
Nové Zámky / Történelmi híd Tata és
Érsekújvár között
Operačný program:
Program cezhraničnej
spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika
2007-2013
Prioritná os:
2 Economy and society/ Ekonomika a
spoločnosť
Celkový rozpočet projektu:
101 780 EUR
Výška získaného finančného príspevku:
84 322,98 EUR
Z toho:
Celkový rozpočet projektu mesto Nové Zámky:
50 250 EUR
Výška získaného finančného príspevku mesto
Nové Zámky:
47 737,75 EUR
Termín realizácie:
máj 2010 –

december

2010

Predmet projektu:
Projekt realizovalo mesto Nové Zámky v
spolupráci s maďarským partnerom Tatai
Városkapu Zrt z mesta Tata. Projekt sa delí
na nasledovné aktivity; úvodná tlačová
konferencia, usporiadanie dvoch
vedeckých konferencií, usporiadanie dvoch
historicko-edukačných kvízov pre deti a
mládež a usporiadanie dvoch trojdenných
kultúrnych festivalov v miestach: Tata-pod
názvom III. Tatai Patara a Nové Zámky pod
názvom Porciunkula a I. Hradné hry v
Nových Zámkoch.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Logistický portál pre malých a stredných
podnikateľov / Logisztikai portál kis- és
középvállalkozóknak
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007-2013
Prioritná os:
2 Environment, nature, protection and
accessibility/ Životné prostredie, ochrana
prírody a dostupnosť
Celkový rozpočet projektu:
501 485 EUR
Výška získaného finančného príspevku:
475 410,75 EUR
Z toho:
Celkový rozpočet projektu mesto Nové Zámky:
337 301 EUR
Výška získaného finančného príspevku mesto
Nové Zámky:
320 435,95 EUR
Termín realizácie:
október 2010 – január 2012
Predmet projektu:
Projekt realizovalo v rámci cezhraničnej
spolupráce mesto Nové Zámky ako hlavný
partner spolu s maďarským mestom Tát.
Zámerom celého projektu je pomerne
jednoduchým spôsobom – systémom
L O G P O R TA L U u m o ž n i ť p r e p r a v c o m
efektívne využiť čas, finančné prostriedky a
pohonné hmoty a tým uspokojiť viac klientov
s požiadavkami na dopravu tovaru za nižšie
ceny. Zákazníci s požiadavkami na dopravu
získajú možnosť prístupu k cenove
výhodnejším prepravným službám.
Benefitom pre všetkých obyvateľov
dotknutých regiónov je príspevok k nižšiemu
zaťaženiu životného prostredia.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Európa pre deti/ Európa a gyemekékert
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Prioritná os:
1
Economy and society/ Ekonomika a
spoločnosť
Celkový rozpočet projektu:
136 509,23 EUR
Výška získaného finančného príspevku:
129 683,76 EUR
Z toho:
Celkový rozpočet projektu mesto Nové Zámky:
76 812 EUR
Výška získaného finančného príspevku mesto Nové
Zámky:
72 971,40 EUR
Termín realizácie:
september 2012- august 2013
Predmet projektu:
Projekt realizovalo mesto Nové Zámky ako
hlavný partner spolu s maďarským mestom
Mosonmagyaróvár.
Hlavnými cieľmi projektu bolo:
- zabezpečiť profesionálne vzdelávanie
pedagogických pracovníkov základných škôl v
oboch zúčastnených partnerských mestách so
zameraním na zlepšenie ich komunikačných
zručností v anglickom jazyku a využívaní IKT
- zvýšiť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií s
cieľom vzájomnej výmeny skúseností a
odborných poznatkov
- realizovať spoločné školiace a výmenné
programy pre pedagógov i deti
- sieťovanie odborných pracovníkov a
nápomocných inštitúcií v prihraničnej oblasti.
- zabezpečenie rovnosti príležitostí pre lepšie
uplatnenie sa nadaných detí zo sociálne
znevýhodnených skupín
- obstaranie technického vybavenia pre
zapojené školské zariadenia za účelom
zatraktívnenia vyučovacieho procesu

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Nové Zámky

Žiadateľ:
Mesto Nové Zámky
Názov projektu:
Crossing Borders by Information in the Pons
Danubii Border Region
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika - Slovenská republika 2007-2013
Prioritná os:
2 Environment, nature, protection and
accessibility/ Životné prostredie, ochrana
prírody a dostupnosť
Celkový rozpočet projektu:
270 980,64 EUR
Výška získaného finančného príspevku:
257 431,54 EUR
Z toho:
Celkový rozpočet projektu mesto Nové Zámky:
28 740, EUR
Výška získaného finančného príspevku mesto
Nové Zámky:
27 493, EUR
Termín realizácie:
január 2012 – október 2013
Predmet projektu:
Zámerom projektu bolo zlepšenie
cezhraničných informačných tokov a
komunikácie medzi obyvateľmi v slovenskomaďarskej pohraničnej oblasti, posilnenie
hospodárskej konkurencieschopnosti v
prihraničnej oblasti a zvýšenie sociálnej a
kultúrnej súdržnosti ľudí a komunít.
Hlavným partnerom projektu je EZÚS Pons
Danubii, s.r.o.Komárno, ďalšími partnermi
Mesto Nové Zámky a Obec Svodín. Okrem
projektových partnerov boli zapojení do
spolupráce: na maďarskej strane mestá
Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány a na
slovenskej strane mestá Hurbanovo a
Kolárovo.

Kontakt:
Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/ 6400 225
Fax: 035/ 6400 229
E-mail: info@novezamky.sk
web: http://www.novezamky.sk
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Palárikovo

Žiadateľ:
Obec Palárikovo
Názov projektu:
Priemyselný park Palárikovo
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
Prioritná os:
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie:
1.2 Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov, Podpora budovania
hnedých a zelených priemyselných
parkov
Výška získaného finančného príspevku:
4 418 364,79 EUR
Celkové výdavky:
5 227 592,26 EUR
Termín realizácie:
február 2011 – jún 2013
Predmet projektu:
Výstavba zeleného priemyselného
parku v Palárikove, časť Čiky. Predbežná
obsadenosť 60 %. Spoločnosť OTOLIFT
vyrába výťahy pre imobilných občanov
a pripravuje sa výstavba mlynu na
priemyselné spracovanie múky
spoločnosťou A.X. Agrostavinvest.

Kontakt:
Obecný úrad
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo
Tel.: 035/649 32 01
Fax: 035/649 33 27
Mobil: 0905 962 212
E-mail: starosta@obecpalarikovo.sk
Web: http://www.obecpalarikovo.sk/
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Palárikovo

Žiadateľ:
Obec Palárikovo
Názov projektu:
Revitalizácia centrálnej zóny obce
Palárikovo
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
738 955,44 EUR
Celkové výdavky:
777 044,21 EUR
Termín realizácie:
máj 2010 – apríl 2012
Predmet projektu:
Výstavba komunikácie a chodníka J. A.
K o m e n s ké h o a P. J i l e m n i c ké h o ,
rekonštrukcia miestnej komunikácie
Remeselnícka, výstavba parkovísk na
ul. P. Jilemnického, rekonštrukcia
chodníkov a spevnenej plochy na
Štefánikovej ulici, revitalizácia parku
mládeže vrátane vybudovania
chodníkov, verejného osvetlenia a
autobusovej zastávky, vybudovanie
parku s U rampami a korčuliarskou
dráhou vrátane osvetlenia a drobnej
architektúry na ul. A. J. Komenského.

Kontakt:
Obecný úrad
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo
Tel.: 035/649 32 01
Fax: 035/649 33 27
Mobil: 0905 962 212
E-mail: starosta@obecpalarikovo.sk
Web: http://www.obecpalarikovo.sk/
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Pavlová

Žiadateľ:
Obec Pavlová
Názov projektu:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev
v obci Pavlová
Operačný program:
Program rozvoja vidieka
Prioritná os:
3
Kvalita života vo vidieckych
oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
44 834,71 EUR
Celkové výdavky:
48 196 EUR
Termín realizácie:
2010
Predmet projektu:
Rekonštrukcia - modernizácia verejných
priestranstiev - oplotenie cintorína,
rekonštrukcia spevnenej plochy,
sadovnícke úpravy v obecnom parku

Kontakt:
Obecný úrad Pavlová
Pavlová 153
943 59 Sikenička
Tel. / Fax : 036/ 758 71 21
E-mail: info@obecpavlova.sk
Web: http://www.obecpavlova.sk
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Pozba

Žiadateľ:
Obec Pozba
Názov projektu:
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch
pre obec Pozba
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
79 246 EUR
Celkové výdavky:
95 095,20 EUR
Termín realizácie:
október 2015
Predmet projektu:
Vybudovanie kamerového systému s
príslušným hardvérovým a softvérovým
vybavením, ktoré zabezpečí
kontinuálne monitorovanie a záznam z
exponovaných lokalít obce.

Kontakt:
Obecný úrad
941 51 Pozba č. 162
Tel.: 035/651 51 22
Fax: 035/650 69 66
Mobil: 0915 946 714
E-mail: ocupozba@gmail.com
Web: http://www.obecpozba.sk

54

Radava

Žiadateľ:
Obec Radava
Názov projektu:
Radava – rekonštrukcia obecných
pozemných komunikácií
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
195 022,20 EUR
Celkové výdavky:
232 076,42 EUR
Termín realizácie:
rok 2010
Predmet projektu:
Odstránenie havarijného stavu
obecných pozemných komunikácii,
chodníkov pre chodcov a povrchového
odvodnenia miestnych komunikácii.

Kontakt:
Obecný úrad
941 47 Radava č. 444
Tel.: 035/658 23 31
Fax: 035/658 23 31
Mobil: 0908 784 224
E-mail: info@radava.sk
Web: https://www.radava.sk/
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Rúbaň

Žiadateľ:
Obec Rúbaň
Názov projektu:
Úprava verejných priestranstiev v obci
Rúbaň
Operačný program:
Program rozvoja vidieka
Prioritná os:
3 kvalita života vo vidieckych
oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Výška získaného finančného príspevku:
358.762,86 EUR
Celkové výdavky:
434.255,94 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2011
Predmet projektu:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev

Kontakt:
Obecný úrad Rúbaň č. 27
941 36 RÚBAŇ
Tel.: 0905/417 737
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: http://www.obecruban.sk
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Salka

Žiadateľ:
Obec Salka
Názov projektu:
Rekonštrukcia verejných priestranstiev
v obci Salka
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
438 945,52 EUR
Celkové výdavky:
462 047,92 EUR
Termín realizácie:
2011 - 2012
Predmet projektu:
Rekonštrukcia , modernizácia a
zvýšenie atraktívnosti centrálnej časti
obce. Zvýšenie bezpečnosti a
atraktívnosti verejných priestranstiev
obce Salka.

Kontakt:
Obecný úrad
943 61 Salka 16
Tel.: 036/ 7585 101
Mobil: 0918 975 054
Fax: 036 7530 231
E-mail: salkaobec@gmail.com
Web: http://www.obecsalka.sk
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Strekov

Žiadateľ:
Obec Strekov
Názov projektu:
Z l e p š e n i e s y s t é m u o d p a d ov é h o
hospodárstva obce Strekov
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os:
4. Odpadové hospodárstvo
Opatrenie:
4.1 Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu
Výška získaného finančného príspevku:
233 030,90 EUR
Celkové výdavky:
274 154 EUR
Termín realizácie:
január 2012- december 2014
Predmet projektu:
Nákupom techniky a osvetovou
činnosťou rozšíriť a zlepšiť podmienky
pre separovaný zber v obci, rozšíriť
počet separovaných zložiek a zložiek
komunálnych odpadov.

Kontakt:
Obecný úrad
Blatná u. 1036
941 37 STREKOV
Tel. 035 / 64 97 101
Fax.: 035 / 64 97 437
Email: ocu@strekov.sk
Web: http://strekov.sk/sk

58

Strekov

Žiadateľ:
Obec Strekov
Názov projektu:
Revitalizácia centra obce Strekov
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácie sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácie sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
267 497, 74 EUR
Celkové výdavky:
281 576, 57 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2011
Predmet projektu:
Vytvorenie atraktívnej centrálnej zóny
obce pre rozšírenie možností oddychu a
konania spoločenských aktivít pre
obyvateľov a návštevníkov obce, taktiež
za účelom zvýšenia bezpečnosti a
zlepšenia prístupnosti samotnej
c e n t rá l n e j z ó n y re ko n š t r u kc i o u
chodníkov, lávky a dobudovaním
chýbajúceho verejného osvetlenia.

Kontakt:
Obecný úrad
Blatná u. 1036
941 37 STREKOV
Tel. 035 / 64 97 101
Fax.: 035 / 64 97 437
Email: ocu@strekov.sk
Web: http://strekov.sk/sk
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Svodín

Žiadateľ:
Obec Svodín
Názov projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v
obci Svodín
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
Prioritná os:
2 – Energetika
Opatrenie:
2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Výška získaného finančného príspevku:
203 541,30 EUR
Celkové výdavky:
228 326,26 EUR
Termín realizácie:
2015
Predmet projektu:
Zníženie energetickej náročnosti a
zlepšenie technického stavu verejného
osvetlenia

Kontakt
Hlavná 1117/1
943 54 Svodín
Tel.: 036/ 75 94 101
Email: svodin@svodin.sk
Web: www.svodin.sk
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Svodín

Žiadateľ:
Obec Svodín
Názov projektu:
Regenerácia centrálnej zóny obce
Svodín
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4. Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácie sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
397 842,69 EUR
Celkové výdavky: 411 696,07 EUR
Termín realizácie:
2012
Predmet projektu:
Rekonštrukciou sa dosiahol
bezbariérový prístup do nákupného
centra, vystavali sa spevnené plochy zo
zámkovej dlažby, zrekonštruovali sa
c h o d n í k y. V y s t a v a l i s a v e r e j n é
hygienické zariadenia v prízemí
obecného domu. Verejné osvetlenie sa
postavilo od obecného úradu k dolnému
parku vedľa chodníka. Sadové úpravy
boli riešené v parku pred obecným
úradom, okolo kostola a v dolnom
parku.

Kontakt
Hlavná 1117/1
943 54 Svodín
Tel.: 036/ 75 94 101
Email: svodin@svodin.sk
Web: www.svodin.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
ZŠ, Bernolákova 35, Šurany – zateplenie
objektov
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
559 377,75 EUR
Celkové výdavky:
588 818,68 EUR
Termín realizácie:
2009 – 2010
Predmet projektu:
Zateplenie budovy základnej školy.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
ZŠ Šurany – zateplenie
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
687 447,98 EUR
Celkové výdavky:
723 629,45 EUR
Termín realizácie:
Predmet projektu:
Zateplenie budovy základnej školy.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
Základná umelecká škola – zateplenie
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
405 649,14 EUR
Celkové výdavky:
426 999,09 EUR
Termín realizácie:
Predmet projektu:
Zateplenie budovy základnej umeleckej
školy.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
Revitalizácia v meste Šurany
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
439 295,32 EUR
Celkové výdavky:
462 416,13 EUR
Termín realizácie:
2011
Predmet projektu:
Revitalizácia parku pred Mestskou
poliklinikou – vytvorenie komunikácií
p re p e š í c h , o d d y c h ov ý c h p l ô c h ,
parkovacích miest, úprava existujúcej
fontány, rekonštrukcia verejných
toaliet, vybudovanie nového osvetlenia,
drobnej architektúry, výsadba a úprava
zelene.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
Základná škola, ul. SNP č. 5, 942 01
Šurany – II. etapa
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
1 009 212,08 EUR
Celkové výdavky:
1 062 328,51 EUR
Termín realizácie:
2010 – 2012
Predmet projektu:
Zateplenie budovy základnej školy.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
Prístavba k Domovu Jesienka
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
2 Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
Opatrenie:
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
Výška získaného finančného príspevku:
1 135 844,84 EUR
Celkové výdavky:
1 195 626,15 EUR
Termín realizácie:
august 2011 – január 2013
Predmet projektu:
Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie
kapacity zariadenia tak, aby vyhovovalo
potrebám mesta a poskytovalo všetky
svoje služby na vysokej úrovni.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Šurany

Žiadateľ:
Mesto Šurany
Názov projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v
meste Šurany
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
Prioritná os:
2 Energetika
Opatrenie:
2.2 Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Výška získaného finančného príspevku:
266 197,27 EUR
Celkové výdavky:
295 500 EUR
Termín realizácie:
júl 2015 – apríl 2016
Predmet projektu:
Zlepšenie technického stavu verejného
osvetlenia v meste a dosiahnutie úspory
energie modernizáciou a unifikáciou
svietidiel a výložníkov.

Kontakt:
Mestský úrad
Ul. Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany
Tel.: 035/650 01 05
Fax: 035/650 01 08
Mobil: 0915 888 009
E-mail: primator@surany.sk
Web: http://www.surany.sk
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Trávnica

Žiadateľ:
Obec Trávnica
Názov projektu:
Revitalizácia centra obce Trávnica
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
585 552,81 EUR
Celkové výdavky:
642 033,91 EUR
Termín realizácie:
máj 2010 – december 2010
Predmet projektu:
Súčasťou projektu bola rekonštrukcia
deviatych stavebných objektov, ktorá
zvýšila kvalitu života obyvateľov a
zatraktívnila centrum obce.

Kontakt:
Obecný úrad
Hlavná 37/65 941 46 Trávnica
Tel.: 035/658 41 26
Fax: 035/658 41 26
Mobil: 0905 594 453
E-mail: obec.travnica@gmail.com
Web: http://www.travnica.sk
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Tvrdošovce

Žiadateľ:
Obec Tvrdošovce
Názov projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Tvrdošovce
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
706 970,36 EUR
Celkové výdavky:
744 179,33 EUR
Termín realizácie:
október 2010 – január 2012
Predmet projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia budovy
základnej školy vrátane obstarania IKT
vybavenia.

Kontakt:
Obecný úrad
Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
Tel.: 035/649 24 13
Fax: 035/649 24 13
Mobil: 0 917 941100
E-mail: starosta@tvrdosovce.sk
Web: http://www.tvrdosovce.sk
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Tvrdošovce

Žiadateľ:
Obec Tvrdošovce
Názov projektu:
Revitalizácia centrálnej obecnej zóny
Tvrdošovce
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
452 599,33 EUR
Celkové výdavky:
476 420,35 EUR
Termín realizácie:
október 2010 – február 2012
Predmet projektu:
Rekonštrukcia autobusových zastávok,
rekonštrukcia chodníkov a miestnych
komunikácií, rekonštrukcia verejného
osvetlenia, úprava verejných
priestranstiev a zelene.

Kontakt:
Obecný úrad
Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
Tel.: 035/649 24 13
Fax: 035/649 24 13
Mobil: 0 917 941100
E-mail: starosta@tvrdosovce.sk
Web: http://www.tvrdosovce.sk
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Tvrdošovce

Žiadateľ:
Obec Tvrdošovce
Názov projektu:
Regenerácia časti obce Tvrdošovce
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
1 119 142,86 EUR
Celkové výdavky:
1 178 045,12 EUR
Termín realizácie:
január 2014 – jún 2015
Predmet projektu:
Regenerácia časti obce – 2. Etapa.

Kontakt:
Obecný úrad
Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
Tel.: 035/649 24 13
Fax: 035/649 24 13
Mobil: 0 917 941100
E-mail: starosta@tvrdosovce.sk
Web: http://www.tvrdosovce.sk
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Vlkas

Žiadateľ:
Obec Vlkas
Názov projektu:
Rekonštrukcia chodníkov a verejných
priestranstiev v obci Vlkas
Operačný program:
Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013
Prioritná os:
3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
Opatrenie:
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Výška získaného finančného príspevku:
95 000 EUR
Celkové výdavky:
103 298,48 EUR
Termín realizácie:
máj 2010 – september 2010
Predmet projektu:
Rekonštrukcia obecných chodníkov,
verejného priestranstva pri obecnom
úrade a vybudovanie parkových plôch
pri obecnom úrade.

Kontakt:
Obecný úrad
941 44 Vlkas č. 157
Tel.: 035/659 71 10
Fax: 035/650 59 35
Mobil: 0905 436 922
E-mail: vlkas@stonline.sk
Web: http://www.obecvlkas.sk
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Vlkas

Žiadateľ:
Obec Svodín
Názov projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia v
obci Svodín
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast
Prioritná os:
2 – Energetika
Opatrenie:
2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Výška získaného finančného príspevku:
203 541,30 EUR
Celkové výdavky:
228 326,26 EUR
Termín realizácie:
2015
Predmet projektu:
Zníženie energetickej náročnosti a
zlepšenie technického stavu verejného
osvetlenia

Kontakt:
Obecný úrad
941 44 Vlkas č. 157
Tel.: 035/659 71 10
Fax: 035/650 59 35
Mobil: 0905 436 922
E-mail: vlkas@stonline.sk
Web: http://www.obecvlkas.sk

74

Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
Využitie kultúrno-historických tradícií
prihraničných oblastí v cestovnom ruchu
Operačný program:
P ro g ra m c e z h ra n i č n e j s p o l u p rá c e
Maďarská republika-Slovenská republika
2007-2013
Prioritná os:
Opatrenie:
Výška získaného finančného príspevku:
585 875,87 EUR
Celkové výdavky:
625 675,59 EUR
Termín realizácie:
2010
Predmet projektu:
P ro j e k t b o l v y t v o re n ý s p o l o č n o u
iniciatívou viacerých subjektov. Sú to:
Obec Zemné na Slovensku, samospráva
obce Mosonszolnok, Pannonhalmské
opátstvo a samospráva župného mesta
Győr v Maďarsku. Cieľom projektu je
využité kultúrno-historických tradícií
prihraničných oblasti v rozvoji
turistických destinácii tohto regiónu,
podpora vývoja nových produktov
cestovného ruchu, a prezentovanie
dedičstva Aniána Jedlika v aspekte
kultúrneho turizmu. V rámci projektu sa
zrekonštruoval kultúrny dom
pomenovaný podľa Jedlika. V tomto dome
sa zriadila Pamätná izba Ányosa Jedlika.
Medzi mnohými zaujímavými predmetmi
a písomnými materiálmi tu nájdeme aj tri
jeho najvýznamnejšie vynálezy: dynamo,
elektromotor a elektrický rušeň.

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
Rekonštrukcia budovy školy a škôlky
Zemné
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
1 – Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Výška získaného finančného príspevku:
529 074,43 EUR
Celkové výdavky:
556 920,45 EUR
Termín realizácie:
2010
Predmet projektu:
Prínosom zrealizovaného projektu sú
zrekonštruované 3 objekty
vzdelávacieho zariadenia Obce Zemné.
Zrekonštruovali sa strechy, zateplili
budovy a vymenili okná.

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
Difer – rozvoj kľúčových schopností
žiakov diferenciálnou metódou na I.
stupni ZŠ
Operačný program:
Vzdelávanie
Prioritná os:
1 – Reforma systému vzdelávania a
odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Výška získaného finančného príspevku:
66 360,75 EUR
Celkové výdavky:
74 965,17 EUR
Termín realizácie:
2009-2011
Predmet projektu:
Skvalitnenie procesu vyučovania na I.
stupni ZŠ aplikáciou metódy Difer
podporujúcej rozvoj kľúčových
schopností žiakov s využitím nových
učebných materiálov
- Odborná príprava učiteľov ZŠ Ányosa
Jedlika s VJM na metódu Difer a odborné
stáže
- Aplikácia metódy Difer na vyučovacích
hodinách matematiky a maďarského
jazyka a literatúry I. stupňa ZŠ
- Implementáciou metódy Difer, ktorou
sa inovuje obsah a metódy skvalitniť
výstupy vzdelávania pre potreby trhu
práce vo vedomostnej spoločnosti

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
Ekodvor a kompostáreň Zemné
Operačný program:
OP Životné prostredie
Prioritná os:
4 – Odpadové hospodárstvo
Opatrenie:
4.1 Odpadové hospodárstvo
Výška získaného finančného príspevku:
337 329,17 EUR
Celkové výdavky:
349 584,91 EUR
Termín realizácie:
2011
Predmet projektu:
Zefektívnenie separácie odpadov a
zvýšenie množstva separovaného
odpadu vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu, a tým zlepšenie
životného prostredia.

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
Obnova centrálnej časti obce Zemné
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie:
4.1 Regenerácia sídiel
Výška získaného finančného príspevku:
996 178,12 EUR
Celkové výdavky:
1 048 608,55 EUR
Termín realizácie:
2013 – 2014
Predmet projektu:
S a n á c i a ú z e m i a p o p ov o d n i a c h .
Realizáciou jednotlivých stavebných
objektov sa riešili opatrenia na
zabezpečenie odvodnenia – budovanie
rigolov pozdĺž miestnych komunikácií a
chodníkov. Zároveň sa skrášlilo a
zatraktívnilo centrum obce. Vybudovali
sa spevnené plochy v celkovej výmere 2
942 m2, súčasťou ktorých bolo aj
osadenie mobiliáru, rekonštrukcia
verejného osvetlenia (56 ks) a
cyklistického chodníka v dĺžke 344,09m.
Rekonštrukciou chodníka (1 111,07 m) sa
zabezpečilo odstránenie bariér pre
imobilných občanov. Vysadila sa zeleň (4
406,7 m2), zrekonštruovala sa miestna
komunikácia s dopravným značením.
Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia
dvoch autobusových zastávok.

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
BublEU
Operačný program:
Európa pre občanov
Výška získaného finančného príspevku:
25 000 EUR
Celkové výdavky:
25 000 EUR
Termín realizácie:
2014
Predmet projektu:
Dňa 29.8.2014 účastníci stretnutia
zamerali pozornosť na zoznámenie sa s
účastníkmi z partnerských obcí a
organizácií. Program začal privítaním
účastníkov a spoločným obedom.
Partneri sa predstavili a prezentovali
svoju organizáciu, obce a mestá ich
tradície, históriu, folklór, pamiatky a
f o t o g ra f i e . P ro g ra m p o k ra č ov a l
konferenciou o histórii Európy a o
politike EÚ. Súčasťou
kultúrneho
programu bola výstava fotografií na
tému Európska príroda, EU kvíz pre
mládež a kreatívne súťaže. Nasledovali
kultúrne vystúpenia miestnych súborov
a účastníkov projektových partnerov,
večer sa konali koncerty.

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Zemné

Žiadateľ:
Obec Zemné
Názov projektu:
Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a
v prítomnosti
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská
republika 2007-2013
Prioritná os:
1. Hospodárstvo a spoločnosť
Opatrenie:
1.3.1 Spoločný rozvoj produktov
turizmu, atrakcií, organizácií
destinačného manažmentu a súvisiacej
infraštruktúry
Výška získaného finančného príspevku:
722 564,91 EUR
Celkové výdavky:
850 076,37 EUR
Termín realizácie:
2015
Predmet projektu:
Projektový zámer j e i n i c i a t í v o u
partnerstva obcí Zemné, Andovce,
Komoča a mesta Kolárovo, s obcami na
maďarskej strane Mosonszolnok, Levél
a mesto Jánossomorja. Tieto subjekty sa
rozhodli pre realizáciu spoločného
projektu cezhraničnej spolupráce v
oblasti spoločného rozvoja cestovného
ruchu.

Kontakt
Obecný úrad Zemné
Zemné, 94122
Tel.: 035/6476 101
Fax: 035/6476 101
Email: obecny.urad@zemne.sk
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Vážení čitatelia, na záver sme položili niekoľko otázok predstaviteľom samospráv k čerpaniu nenávratných
finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie počas programového obdobia 2007 - 2013.
Otázky:
1. V čom vidíte prínos eurofondov? Ako ovplyvnilo čerpanie dotácie vašu obec?
2. Aké ste mali najväčšie problémy pri spracovávaní žiadosti a implementácií projektov?
3. Aké priority navrhujete riešiť v rámci eurofondov v budúcom programovacom období?
4. V čom vidíte prekážky efektívnejšieho čerpania eurofondov?
5. Iné (priestor na vlastný názor na čerpanie fondov)

PhDr. Helena Juríková, starostka obce Bánov
1. Prínos eurofondov je hlavne v tom, že na základe výziev si obce a mestá môžu zveľaďovať majetok – budovať,
rekonštruovať, znižovať energetickú náročnosť a pod. Obec Bánov zrealizovala 3 europrojekty a to Rekonštrukcia KD a
OcÚ Bánov, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Bánov a Rekonštrukcia centrálnych častí obce. Náklady na zrekonštruovanie vyššie
uvedených budov a priestranstiev boli vo výške 5 %, čím sme ušetrili finančné prostriedky z rozpočtu obce.
2. Pri spracovávaní žiadostí a implementácií projektov sme spolupracovali s odbornými spoločnosťami, ktoré sa
zaoberajú touto problematikou a oni nám pomohli pri spracovávaní pokladov. Takže dôležitá bola spolupráca s nimi. A
keďže pri kontrolách zrealizovaných projektov neboli zistené nedostatky, môžem skonštatovať, že sme nemali žiadne
problémy.
3. Myslím si, že najdôležitejšie je, aby ministerstvá pracovali promptne na príprave výziev a včas zverejňovali podmienky
pre zapojenie sa do jednotlivých výziev.
4. Hlavnou prekážkou je, že výzvy bývajú zverejnené neskoro a podmienky sa menia "za pochodu – počas zverejnenia
výzvy". Niekedy sa stáva, že projekt sa nedá dokončiť pre administratívne prekážky.
5. Podľa môjho názoru by mal byť postup pri čerpaní eurofondov opačný. Ministerstvá by mali najskôr prieskumom
zistiť, ktoré obce a mestá potrebujú prioritne riešiť ten ktorý problém a potom by mali byť vybraté tie najakútnejšie. Tie
obce a mestá, ktoré stihnú v danom časovom limite pripraviť podklady pre projekt, tak by ho potom mohli realizovať. V
súčasnosti sa totiž stáva, že sa pripraví veľa projektov a iba nepatrná časť z nich sa realizuje. Podľa môjho názoru je to
plytvanie finančnými prostriedkami. Častokrát pripravený projekt je v ďalšej výzve už nepoužiteľný, lebo sa zmenia
základné podmienky pre výber projektov.

Ing. Ostrodický Jozef, starosta obce Dubník
1. Čerpaním dotácií sa naša obec zveľadila, zvýšila sa kvalita života občanov a taktiež sa stala atraktívnejšou pre
návštevníkov. Realizáciou diel z dotácií sa zvýšila bezpečnosť miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových
zastávok, verejného osvetlenia, pribudli prvky drobnej architektúry, fontána a pamätný kameň obce. Vzhľad obce
zmenila aj úprava a výsadba verejnej zelene. Upravené verejné priestranstvá slúžia pre oddych a stretávanie občanov
počas celého roka, ale aj pre matky s deťmi, ktoré využívajú bezpečný, pokojný a vzhľadný priestor s hernými prvkami
pre deti. Vybudovaním zberného dvora sa zvýšila separácia odpadu a priniesla dlhodobý efekt v podobe vyššej kultúry
životného prostredia.
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2. Tvorba projektu, jeho implementácia a následne čerpanie prostriedkov je veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje odborne
zdatných ľudí. Samosprávy vo väčšine prípadov využívajú externé firmy, ktoré sa vedia viac špecializovať na dané výzvy a
následne na implementáciu, financovanie a monitoring projektov. Asi najväčším problémom bola realizácia verejného
obstarávania.
3. Medzi priority v rámci čerpania eurofondov, by som navrhoval posilniť tvorbu a ochranu životného prostredia. Veľmi by nám
pomohlo, keby v praxi fungoval zámer najskôr realizovať predvýber projektových návrhov a po schválení vypracovať
dokumentácie na realizáciu projektu, verejné obstarávanie a opätovné komplexné schvaľovanie.
4. Administratívna náročnosť a verejné obstarávanie

Henrieta Kosznovszka, starostka obce Chľaba
1. Najväčší prínos eurofondov vidím v tom, že sa umožnilo aj malým obciam realizovať svoje zámery, hlavne v investičnej
oblasti. Pomocou schválenej dotácie obec realizovala rekonštrukciu budovy bývalej základnej školy, ktorá už bola v
dezolátnom stave a bez tejto možnosti by už schátrala až do takej miery, že by jej rekonštrukcia bola nemožná. Okrem tejto
rozsiahlej rekonštrukcie v rámci projektu bola uskutočnená výmena okien a dverí na obecnom úrade, kultúrnom dome a
viacúčelovej budove, a tým sme dosiahli energetickú úsporu uvedených objektov.
2. Môžem povedať, že aj pri spracovaní žiadosti aj pri implementácii sme mali len naozaj minimálne problémy, ani by som ich
nenazvala problémom. Priebežne a s ľahkosťou sa odstránili. Obec finančné zaťaženie rozpočtu riešila krátkodobým
preklenovacím úverom. Menší problém bol pri možnostiach poskytnutia úveru od jednotlivých bánk. Nakoniec obci poskytla
úver Dexia banka, kde môžem pochváliť pružnosť a ochotu personálu ako aj celej banky. Celé vyúčtovanie a tým aj splatenie
úveru prebehlo rýchlo, za krátku dobu.
3. Obec už podala projekt na zateplenie obecného úradu, kultúrneho domu a materskej školy, ďalej aj na pokračovanie
rekonštrukcie budovy bývalej školy - interiéru s možnosťou využitia na rehabilitačné účely. Taktiež plánujeme podať projekt na
rekonštrukciu odvodňovacích priekop, revitalizáciu verejných priestranstiev, rozšírenie dedinského múzea, rekonštrukciu
športového ihriska so sociálnym zariadením, na vybudovanie prírodného amfiteátru a cyklotrás. Ďalej nepretržite hľadáme
možnosť získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.
4. Prekážky zo strany obcí s nízkym rozpočtom vidím v potrebe mať pripravenú projektovú dokumentáciu a často aj stavebné
povolenie už pri podaní žiadosti, čo je finančne zaťažujúce, niekedy až nemožné. Keď obec plánuje podať viac projektov, tak
musí vynaložiť desiatky tisíc eur. Ďalšia prekážka je často krátke obdobie medzi zverejnenou výzvou a termínom podania
projektu.

Ladislav Polák, starosta obce Jasová
1. Najväčší prínos eurofondov vidím v znižovaní regionálnych rozdielov. Vďaka eurofondom si aj menšie obce môžu vzhľadom
k svojej finančnej situácii dovoliť aj rozsiahlejšie projekty, ktoré by z vlastných zdrojov iba veľmi ťažko realizovali. Obec z dotácií
zrealizovala prestavbu a nadstavbu materskej školy, a zrekonštruovala centrálnu zónu obce
2. Vypracovanie žiadosti je pomerne zložitý proces. Žiadosť obsahuje množstvo povinných príloh, ktoré si poskytovateľ
dokáže zadovážiť sám v elektronickej forme. S implementáciou sme problémy nemali.
3. V budúcom programovacom období plánujeme svoje aktivity v environmentálnej oblasti. Z hľadiska ochrany životného
prostredia bude snahou vybudovať komunálnu čistiareň odpadových vôd, v ďalšej etape kanalizáciu. V súčasnosti prebieha
realizácia hospodársko – zberného dvora.
4. Najväčšou prekážkou efektívnejšieho čerpania eurofondov je samotný proces vyhodnocovania žiadostí. Je podstatne
náročnejší a prísnejší ako v ostatných členských štátoch Európskej únie. Riešenie vidím v zjednodušení procesu
vyhodnocovania a kontroly žiadostí, nie však na úkor transparentnosti. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi jednoduchosťou,
kontrolou a transparentnosťou.
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Ing. Igor Sádovský, starosta obce Maňa
1. Zrealizovali sme viaceré projekty, ktoré by sme bez dotácií nemohli urobiť.
2. Problémy boli pri procese verejného obstarávania dodávateľa stavby, pri neskorých platbách dotácií, krátky čas na prípravu
projektu od zverejnenia výzvy, nemožnosť predfinancovania projektu.
3. Miestne komunikácie – cesty, chodníky, parkoviská.
4. Neefektívna príprava projektov – nerealizuje sa najskôr schválenie zámeru projektu, ktorý by bol určitou istotu získania
dotácie žiadateľom a až následne by sa vypracovávali finančne náročné projektové dokumentácie stavieb.

Mgr. Jozef Derňár, starosta obce Palárikovo
1. Eurofondom prikladáme veľký význam, pretože vďaka ním sme dosiahli významný rozvoj infraštruktúry v obci.
2. Celý proces získania podpory pre projekty je veľmi komplikovaný a zdĺhavý, ako aj administratívne náročný .
3. Záleží na smerovaní podpory eurofondov – chceli by sme získať prostriedky na opravy a budovanie komunikácií a chodníkov
v obci.
4. Zjednodušenie podmienok podávania žiadosti a skrátenie procesu vyhodnocovania projektov.
5. Zamerať podporu EUROFONDOV na cestnú infraštruktúru, miestne komunikácie a naďalej podporovať budovanie
cyklochodníkov.

Katarína Ivaničová, starostka obce Pozba
1. Prínos eurofondov priniesol rozvoj našej obce, podarilo sa nám uskutočniť pripravené projekty, ako aj zlepšiť a spríjemniť
život občanov našej obce.
2. Ak aj pri spracovávaní žiadosti vznikli problémy, boli naozaj bezvýznamného charakteru. V spolupráci s RRA Novozámocko
sme vždy vedeli riešiť vzniknutý problém, resp. nedostatky.
3. Priority obce čakajúce na riešenie – výstavba domu smútku, zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu,
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, výstavba nájomných bytov, výstavba kanalizácie. Projektovo sme
pripravení!
4. Zjednodušiť čerpanie z eurofondov.

Ing. Marián Chrenko, starosta obce Radava
1. Malé obce bez eurofondov by vôbec nemohli zrealizovať tak veľké projekty. Eurofondy mám pomohli výrazne
zmodernizovať komunikácie, chodníky, odvodňovacie jarky a zeleň na verejných priestranstvách, čím sme zatraktívnili obec.
2. Vypracovanie žiadostí stojí obce nemalé prostriedky, nakoľko zvládnuť takú veľkú administratívnu záťaž, bez platenej
špecializovanej poradenskej firmy, je veľmi náročné.
3. Pokračovať v obnove infraštruktúr obcí – inžinierske siete, miestne komunikácie, občianska vybavenosť, verejné budovy,
verejné priestranstvá a zeleň a pod.
4. Vyhlásenie a vyhodnotenie jednotlivých výziev riadiacimi orgánmi väčšinou trvá neuveriteľne dlho.
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Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce Rúbaň
1. Prínos vidíme v prefinancovaní najviac potrebných oblastí, ktoré by inak obec nevedela riešiť z vlastných prostriedkov.
Obec Rúbaň získala dotácie z PPA na projekt "Úprava verejných priestranstiev".
2. Väčšinu žiadostí dávame vypracovať externým firmám, čo obec finančne dosť zaťažuje.
3. Základná infraštruktúra a rozvoj vidieka (hlavne malé obce).
4. Administratívna náročnosť.

Ján Téglás, starosta obce Strekov
1. Bez eurofondov by sa obce nevedeli rozvíjať takým tempom. Predovšetkým také obce, pri ktorých sa realizovali revitalizácie
alebo komunikácie. Obec sa zmodernizovala a tým sa dostala na vyššiu úroveň.
2. Najväčší problém bol s verejným obstarávaním, ktoré sme museli aj opakovať a trvalo približne 24 mesiacov, z toho dôvodu
sme museli predlžovať zmluvu o NFP.
3. Hlavne komunikácie, obecné úrady a sociálnu odkázanosť.
4. Zdĺhavé rozhodovanie kompetentných orgánov, ktoré rozhodujú nie vždy transparentne
5. Nech sú nárokovateľné, keď spĺňajú podmienky výzvy.

Gabriel Vigh, starosta obce Svodín
1. Vďaka eurofondom sme sa mohli pustiť do realizácie projektov, na ktoré by inak naša obec nemala dostatok finančných
prostriedkov. Mohli sme tak obnoviť budovy a verejnú zeleň v obci.
2. Čo sa týka spracovania žiadostí a implementácií projektov, tak naša obec s tým nemala žiadny problém.
3. Bolo by potrebné klásť dôraz na životné prostredie, boj proti nelegálnym skládkam, ďalej na obnovu školských zariadení
a zdokonalenie vzdelávacích procesov. Predsa naša budúcnosť je v našich deťoch a chceme pre ne kvalitné školy a životné
prostredie.
4. Zefektívnenie čerpania eurofondov vidíme v zjednodušení administratívy spojenej s podávaním žiadostí a následnými
monitorovacími správami

János Bób, starosta obce Zemné
1. Dotácie poskytované Európskou úniou, majú celkovo pomôcť zvyšovať kvalitu života ľudí na obciach. Získanie dotácie patrí
medzi hlavné ciele každej samosprávy, nakoľko len z týchto financií sa nám podarí vybudovať kanalizáciu, obnoviť centrálnu
časť obce, zmodernizovať priestory škôlky a školy a zrekonštruovať objekty vo vlastníctve obce. Čerpanie dotácií sme vedeli
využiť na zveľadenie majetku obce a skrášlenie prostredia našich obyvateľov a po úspešných projektoch sme v roku 2017 mali
odvahu zabojovať v súťaži Dedina roka. Naše úsilie bolo odmenené, veď v tejto celoslovenskej súťaži sme sa umiestnili na 2.
mieste, čo pre nás bola obrovská pocta.
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2. Samotnému získaniu finančných prostriedkov vždy predchádza množstvo problémov a nepredvídaných situácií, ktoré sa v
mnohých prípadoch končia neúspechom. Jedným zo základných predpokladov efektívneho využívania eurofondov je
vypracovanie kvalitného projektu v súlade s cieľmi lokálnych a regionálnych stratégií rozvoja, prioritami Slovenskej republiky a
Európskej únie. Vypracovanie kvalitného projektu si vyžaduje dostatočné skúsenosti, časový priestor a kvalifikovaný ľudský
potenciál. Častokrát žiadateľov odrádza od podania projektu aj nadmerná administratíva.
3. Pre starostov je určite prioritou udržať si obyvateľov v obci a prilákať do obce nových občanov, k čomu je nevyhnutné
zvýšenie vybavenosti obce infraštruktúrou, zdravotníctvom a školstvom. Radi by sme privítali využite eurofondov v týchto
oblastiach. Nemôžeme zabúdať ani na zachovanie kvality životného prostredia pre budúce generácie. V neposlednom rade sú
vítané projekty na vylepšenie medziľudských vzťahov.
4. K plynulému získavaniu dotácií bráni hlavne zložitý systém, ktorý pred žiadateľov stavia zbytočné prekážky.
5. Podávanie žiadostí na eurofondy by sa mohlo realizovať dvojstupňovo. Prvá fáza – elektronicky - by mohla byť časovo a
finančne menej náročná – podával by sa projektový zámer, v ktorom by sa popísal cieľ projektu, jeho prínosy pre dané územie
a predpokladané výdavky a štúdiá. Druhá fáza (časovo a finančne náročnejšia) - po úspešnom schválení projektu by bol
žiadateľ vyzvaný na doplnenie projektu (stavebné povolenie, projektová dokumentácia atď.).
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"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja“
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NOVOZÁMOCKO

"Príklady dobrej praxe v novozámockom okrese"
v programovom období 2007 - 2013

