
 

Tento projekt sa realizuje z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
www.esf.gov.sk 
 
Názov projektu: 
Komunitné centrum Predajná 
   
Sprostredkovateľský orgán: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.gov.sk 
  
Ciele projektu: 

• Rekonštrukcia existujúceho objektu v obci Predajná na ulici Bečov 
• Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby 
• Prispieť k začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, napomôcť k ich zapojeniu sa do ekonomického, 

sociálneho a kultúrneho života v obci  
• Vytvoriť priestorové podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce a poskytovanie sociálnych 

služieb 
• Vybudovať zariadenia na účely sociálnych a komunitných služieb v obci  

  
Aktivity projektu: 

• Projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.  
Rekonštrukciou objektu budú vytvorené priestorové podmienky pre ambulantnú činnosť komunitného centra 
ako sociálnej služby krízovej intervencie. Rekonštrukciou objektu budú vytvorené priestorové podmienky pre 
komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb pre sociálne slabších občanov 
a rodiny. Rekonštrukciou budovy sa zvýši estetická hodnota celého objektu, a tým zlepší vzhľad celej obce. 

• Projekt je v súlade s územným plánom obce  a s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC 
BBSK a Mikroregiónu Chopok –Juh. 
  

Dĺžka realizácie projektu:13 mesiacov 

Termín začatia prác: 9/2018 

Termín ukončenia:10/2019 

Celkové oprávnené výdavky:                                180 486,60 €  

Výška nenávratného finančného príspevku:       171 462,27 € 

Spoluúčasť obce:                                                       9 024,36 € 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

https://www.esf.gov.sk/
https://www.minv.gov.sk/


  
 
Tento projekt sa realizuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia 
www.siea.sk 
 
Názov projektu: 
Obnova obalových konštrukcií materskej školy v obci Predajná – zníženie energetickej 
náročnosti  
 
Sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, www.minzp.sk   
  
Cieľ projektu:  
• Znížiť konečnú spotrebu energie pri prevádzke budovy 
• Znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie,  
• Zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu hodnôt merateľných ukazovateľov a k dosiahnutiu 
energetickej triedy budovy na úrovni A1 – ultranízkoenergetická budova. 

 
Aktivity projektu: 
• Projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.  
• Zníženie energetickej náročnosti bude dosiahnuté zateplením obvodového plášťa, strešnej 

konštrukcie, výmenou okien a výmenou svetelných zdrojov. 
•  Zníženie energetickej náročnosti inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie – Inštaláciou 

fotovoltaického systému. 
• Projekt je v súlade s územným plánom obce  a s Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja VÚC BBSK a Mikroregiónu Chopok –Juh. 
 

  
Dĺžka realizácie projektu:12 mesiacov 

Termín začatia prác: 7//2018 

Termín ukončenia:    6/2019 

Celkové oprávnené výdavky:                                183 138,96 €  

Výška nenávratného finančného príspevku:       145 482,01 € 
 
Spoluúčasť obce:                                                     37 656,95 €  
 

 
 

 

 

http://www.siea.sk/
http://www.minzp.sk/


 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie, 
Kohézny fond 

  
  
Názov projektu:                   Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok- 
Juh Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno 
  
Sprostredkovateľský orgán: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minzp.sk 
  
Ciele projektu: 

• Znížiť množstvo komunálneho odpadu separovaním biologicky-rozložiteľného odpadu. 
• Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 

a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov  
• Zabezpečiť záhradné kompostéry do každej domácnosti v rámci obcí zapojených do projektu 

  
Aktivity projektu: 

• V rámci Mikroregiónu Chopok Juh, obec Predajná získa 236 záhradných kompostérov na 
likvidáciu biologicky-rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnosti. 

• Kompostovanie je považované za optimálne riešenie z hľadiska ochrany zdravia, ochrany 
životného prostredia a ekonomického hľadiska. BRKO sú považované za hodnotný prírodný 
zdroj, ktorý sa môže používať na výrobu organických hnojív vysokej kvality (napr. kompostu), 
čo zachováva produktivitu pôdy, znižuje používanie chemických hnojív v poľnohospodárstve a 
zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu. Recykláciou BRKO kompostovaním možno prispieť 
k účinnejšiemu boju proti zmene klímy, pretože sa zlepšuje kvalita pôdy.  

 

Celkové oprávnené výdavky:                                172 082,30 €  

Výška nenávratného finančného príspevku:       163 478,18 € 

Spoluúčasť obce:                                                       2 147,67 € 
 
 
  
 
 

 

 

http://www.minzp.sk/


 
 

Tento projekt sa realizuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu  
www.irop.sk 
 
Názov projektu: 

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy s materskou školou v Predajnej 
  
Sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk 
    

Cieľ projektu:  

• investovať do vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej infraštruktúry 
• vytvoriť kvalitné vzdelávanie pre cieľovú skupinu žiakov 
• modernizovať učebne vrátane nevyhnutných stavebno – technických úprav  
• zabezpečiť rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ 
• zlepšiť výsledky žiakov v národnom aj medzinárodnom hodnotení dosiahnutých vedomostí. 
   
 

Aktivity projektu:  
Modernizácia technického vybavenia školy: 

1. Materiálno – technické vybavenie jazykovej učebne, 
2. Materiálno – technické vybavenie biologicko-chemickej učebne 
3. Materiálno – technické vybavenie IKT učebne 
4. Materiálno – technické vybavenie polytechnickej učebne 

Projekt je v súlade s územným plánom obce  a s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
VÚC BBSK a Mikroregiónu Chopok –Juh. 
  
Dĺžka realizácie projektu:12 mesiacov 

Termín začatia prác: 7//2018 

Termín ukončenia:   6/2019 

Celkové oprávnené výdavky:                                165 508,73 € 

Výška nenávratného finančného príspevku:       156 881,81 € 
 
Spoluúčasť obce:                                                     8 256,94 €  
 

 

 

http://www.irop.sk/
http://www.mpsr.sk/

