
Názov projektu:      Renovácia obradnej siene a výmena okien na Obecnom            
                                úrade     obce Predajná  
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013,  

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo  
Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a štátny rozpočet SR 
  
Cieľ projektu:  

• Odstrániť súčasné okná, ktoré nespĺňajú teplotechnické požiadavky 
a ich výmena za nové, 

• Zníženie energetickej náročnosti objektu a zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností, 

• Renovácia obradnej siene na Obecnom úrade – zmena nevyhovujúcich 
estetických priestorov na priestory odzrkadľujúce význam udalostí, na 
ktoré tieto priestory slúžia, 

• Renovácia sociálnych zariadení, výmena obkladov v sociálnych 
zariadeniach 
 

Projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.  
Renovácia obradnej siene a výmena okien prispeje k spokojnosti vidieckeho 
obyvateľstva a rovnako bude odzrkadľovať dôležitosť podujatí konajúcich sa v týchto 
priestoroch. Rovnako spolu s výmenou okien zvýšia estetickú hodnotu celého 
objektu, a tým zlepšia vzhľad celej obce a dôjde k úspore energií v objekte.  
 
  
Projekt je v súlade s územným plánom obce  s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja VÚC BBSK a Mikroregionu Chopok –Juh. 
  
Celková cena za dielo s DPH : 125 455,86 Eur  

Výška nenávratného finančného príspevku: 104 546 € 
 
 

Termín začatia prác: 4/2013 

Termín ukončenia: 5/2013 

 

 

 

 

 

 

 



Názov projektu: Rekonštrukcia verejného priestranstva pri kultúrnom dome  
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013,    
        Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí  
                               Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho    
rozvoja a štátny rozpočet SR 
  
Cieľ projektu:  
• Zveľadenie a zhodnotenie vzhľadu a majetku obce  
• Vytvorenie kultúrneho prostredie v časti obce Predajná 
• Zlepšenie zlého stavebno-technického stavu existujúcich betónových 

spevnených plôch 
 

Projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.  
Prioritou rekonštrukcie je skultúrnenie a dobudovanie spevnených plôch v okolí 
kultúrneho domu tak, aby bolo vytvorené zodpovedajúce prostredie pre kultúrne 
a spoločenské využitie priestoru. 

Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť a zhodnotiť vzhľad a majetok obce 
a vytvoriť kultúrne prostredie v tejto časti obce a zatraktívniť obec pre jej obyvateľov. 
  
Projekt je v súlade s územným plánom obce  s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja VÚC BBSK a Mikroregionu Chopok –Juh. 
  
Celková cena za dielo s DPH : 35 330,68 Eur  

Výška nenávratného finančného príspevku: 31 942,23 € 
 

Termín začatia prác: 10/2014 

Termín ukončenia: 11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov projektu: Revitalizácia okolia Domu smútkuOperačný program: Program 
rozvoja vidieka SR 2007-2013,  

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí  
Cieľ projektu:  

• Vytvorenie priestoru pre nové hrobové miesta 

Celý projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce.  
Projekt rieši revitalizáciu okolia existujúceho Domu smútku a hlavným cieľom 
projektu je pripraviť základnú komunikačnú kostru budúceho miesta pochovávania, 
najmä formou pochovávania urien, ako aj celkovo zveľadiť vzhľad a majetok obce 
a vytvoriť kultúrne prostredie v tejto časti obce. 
  
Projekt je v súlade s územným plánom obce  ,s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja VÚC BBSK a Mikroregionu Chopok –Juh. 
  
Celková cena za dielo s DPH : 35 212,57 Eur  

Výška nenávratného finančného príspevku: 31 280,96 € 
 
Termín začatia prác: 11/2014 

Termín ukončenia: 4/2015 

 


