Príloha 1.1 (P1_1) k žiadosti

Popis projektu
zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa
§ 3 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona o podpore regionálneho rozvoja
IČO žiadateľa

0031 8817

Názov projektu

„Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Husiná“

Predpokladaný začiatok
a ukončenie realizácie projektu

Od: 30.11.2021
Do: 31.12.2022
☒ Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu,
inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov.
☐ Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu
inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov.

Oprávnená aktivita projektu
(z časti 3. Oprávnené aktivity
Výzvy)
Vyberte len jednu aktivitu.

Hlavný cieľ projektu
(podľa § 3 ods. 1 zákona č.
539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja)
Vyberte len jednu možnosť.

Účel projektu
(prínos/ výsledok z realizácie
projektu, ktorý je možné
dosiahnuť)

☐ Rozvoj cestovného ruchu vo forme bežných výdavkov.
☐ Realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a
zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie
vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie
environmentálnej infraštruktúry regiónu vo forme bežných
výdavkov.
☒ Odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v
úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a
územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný
rozvoj regiónov.
☐
Zvyšovať
ekonomickú
výkonnosť,
konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v
regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
☐ Zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v
regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
Strategickou víziou obce je s využitím vnútorného
potenciálu vytvoriť príťažlivú a zaujímajú lokalitu pre
vidiecke
bývanie
s komplexne
vybudovanou
infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami,
potrebnou infraštruktúrou a dobrou dostupnosťou
k vzdelaniu, službám, zdravotnej pomoci a zdravým
životným prostredím.
Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnych
komunikácií medzi rodinnými domami ku cintorínu (vetva
A) a príjazdovú cestu ku kultúrnemu domu (vetva B) v obci
Husiná v nadväznosti na strategickú víziu obce.
Výsledkom realizácie projektu budú moderné a bezpečné
komunikácie, vyššia bezpečnosť premávky a zlepšenie
dostupnosti frekventovaných častí obce, a to cintorína
a kultúrneho domu. Okolie kultúrneho domu, v ktorom sídli
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aj obecný úrad je centrálnym miestom obce, kde denne
prejde mnoho ľudí, nielen obyvatelia obce ale aj návštevníci
a turisti. Cesta vedúca k cintorínu prechádza popri
rodinných domoch a katolíckeho kostola Navštívenia Panny
Márie. Vetva vedie strmo do kopca a na konci cesty sa
nachádza cintorín a dom smútku. Cesta je frekventovaná,
najmä kvôli katolíckemu kostolu, ktorý je navštevovaný
veriacimi a turistami autom kvôli nepriaznivému stavu
vozovky.
Cieľovou skupinou realizovaného projektu sú v prvom rade
miestni obyvatelia a návštevníci obce.
Cieľová skupina bude prosperovať z realizovaného
projektu, pretože sa zjednoduší a komfortní prístup kostola,
cintorína, domu smútku a kultúrneho domu.
Nami zvolené merateľné ukazovatele reflektujú na účel
projektu a aktivity projektu. Sú merateľné, porovnateľné,
kontrolovateľné, dostupné a nákladovo efektívne.
Účel projektu:
Aktivita: Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti
regiónu, inžinierskych stavieb.
Merateľné ukazovatele - vetva A - medzi rodinnými domami
ku cintorínu
Výstupové merateľné
ukazovatele
(min. 1 a max. 3 ukazovatele
s ich počiatočnými a cieľovými
hodnotami. Merateľné
ukazovatele musia byť vo
vzťahu k projektu, t.j. do akej
miery sa (ne)plní, či (ne)splnil
účel projektu. Merateľné
ukazovatele musia byť
jednoznačné, porovnateľné,
merateľné, kontrolovateľné,
dostupné a nákladovo efektívne
a pod.).

Merateľný
ukazovateľ

Merná
jednotka

Súčasný
stav

Plánovaný
stav

Plocha
m2
rekonštrukcie
cesty

939,0

1565,0

Dĺžka a šírka
m
rekonštrukcie
cesty

dĺžka: 313

dĺžka: 313

šírka: 3

šírka: 5

Merateľné ukazovatele - vetva B - príjazdová komunikácia
ku kultúrnemu domu
Merateľný
ukazovateľ

Merná
jednotka

Plocha
m2
rekonštrukcie
cesty

Súčasný
stav

Plánovaný
stav

581,86
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Výškový
rozdiel

Východisková situácia
(Žiadateľ uvádza komplexne
informácie a dôkladne
odôvodňuje potrebu realizácie
projektu. popíše východiskovú
situáciu)

cm

0

10-11

Husiná je obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota.
Leží vo východnej časti Lučenskej kotliny pri Cerovej
vrchovine, v dolinke ľavostranného prítoku potoka Suchá.
Obec sa nachádza v jednom z najmenej rozvinutých okresov
Slovenska, kde je vysoká nezamestnanosť a taktiež vysoká
koncentrácia marginalizovaných skupín občanov. Rómska
populácia tvorí približne 40 % obyvateľov obce z celkového
počtu 556. Z toho ženy 287 a muži 269. Podľa štatistických
údajov SR je počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
v obci 60 osôb.
Obec, ako aj samotný starosta obce už má skúsenosti
s realizáciou obdobných projektov, ktoré boli financované
prostredníctvom dotácií. Menšie úpravy financovala obec,
ale musela na ne šetriť niekoľko rokov, keďže príjem obce
z miestnych daní a poplatkov je vzhľadom na vysoký podiel
marginalizovaných skupín menší. Pre realizáciu väčších
stavebných a technických zmien sú pre obec nevyhnuté
finančné pomoci, aby sa mohla naďalej rozvíjať
a zveľaďovať. Vytvorením kvalitnej infraštruktúry sú aj
miestni mladí motivovaní zotrvať v obci využívajúc komfort
vidieka a ľahkú dostupnosť dvoch okresných miest.
Projekt bude realizovaný na parcelách, ktoré sú vo
výhradnom vlastníctve obce Husiná.
Parcely sú evidované na liste vlastníctva č. 1 v okrese
Rimavská Sobota, obec Husiná, katastrálne územie Husiná.
Rekonštrukcia cesty vetva A - medzi rodinnými domami ku
cintorínu sa týka troch parciel, a to parcely č. 1000/2, 1029/2
a 1029/1.
Rekonštrukcia cesty vetva B - vetva je vedená kolmo na
regionálnu cestou III. triedy - príjazdová komunikácia ku
kultúrnemu domu sa týka parcely 4/1.
Vetva A
Vplyvom intenzity premávky je povrch ciest v zlom
stavebno-technickom stave. Na všetkých úsekoch ciest sa
vyskytujú výtlky, poklesy vozovky, vozovka má
nedostatočnú drsnosť. Krajnice vozovky sú niekde
poklesnuté alebo zvýšené oproti okraju vozovky.
Nedostatočné odvodnenie okrajov vozovky bez priekop je
dôsledkom deformácie vozovky na okrajoch.
Šírka vozovky je 3 m. Táto šírka nie je postačujúca pre
súbežný prechod dvoch protiidúcich vozidiel, čím dochádza
k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky hlavne počas
sviatkov a pohrebov.
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Stručný popis aktivít projektu
(uveďte v súlade so žiadosťou)

Postup realizácie projektu

Vetva B
Cesta vedúca ku kultúrnemu domu je intenzívne využívaná,
nakoľko miestny občania každodenne dochádzajú do
obecného úradu vybavovať úradné záležitosti, taktiež
navštevujú miestny obchod s rozličným tovarom.
V dôsledku pohybu motorových vozidiel a vplyvu počasia je
okraj vozovky polámaný a cesta je takmer po celej dĺžke
popraskaná.
Priestor na pravej strane budovy obec zrekonštruovala
z vlastných zdrojov a umiestnila tam zámkovú dlažbu.
Taktiež došlo k revitalizácii parku pred kultúrnym domom
z nenávratnej finančnej pomoci, ktorý teraz navštevujú
rodiny s deťmi za rekreačným účelom. Cestu v súčasnosti
často využívajú deti na bicyklovanie, kolobežkovanie.
Terajší stav vozovky je na toto využitie nevhodné kvôli
bezpečnosti detí a ostatných účastníkov cestnej premávky.
V rámci projektu budú rekonštruované dva úseky, a to:
- vetva A - - medzi rodinnými domami ku cintorínu na
parcelách č. 1000/2, 1029/2 a 1029/1.
- vetva B príjazdová komunikácia ku kultúrnemu domu na
parcele 4/1
Realizácia projektu bude obsahovať nasledovné aktivity:
prieskum trhu
realizácia verejného obstarávania, vyhodnotenie
cenových ponúk a výber dodávateľa
realizácia stavebných prác
V rámci rekonštrukcie vetvy A budú realizované nasledovné
aktivity:
- Umiestnenie betónu asfaltového I. Tr. /AB hr. 50 mm
- Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného v množstve
od 0,50 do 0,70 kg/m2
- Podklad z kameniva obaľovaného asfaltom, v pruhu šírky
nad 3,0 m Tr.I.
- Upravenie výtlkov kamenivom hrubým drveným
- Odstránenie blata a nánosu
Rozšírená časť bude mať nasledovnú skladbu:
- Betón asfaltový I. tr. /ABJ/ hr. 50 mm
- Štrkodrva hr. 100 mm
- Kamenivo drvené 32-63 mm hr. 200 mm
- Štrkopiesok hr. 100 mm
Priečny spád vozovky bude na celom úseku vetvy
pravostranný , 2,0 % k existujúcej priekope resp. potoku
ktorá odvádza dažďové povrchové vody. Rekonštrukcia
bude prevádzaná na parcele č. 1000/2, 1029/2 a 1029/1.
V rámci rekonštrukcie vetvy B budú realizované nasledovné
aktivity:
- Existujúce obrubníky budú odstránené na koľko sú
polámané budú nahradené novými cestnými obrubníkmi
- Umiestni sa zámková dlažba hr. 80 mm a dlažbové lôžko
hr. 50 mm
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Očakávaný výsledok projektu
(uveďte v súlade so žiadosťou)

Cieľové skupiny projektu
(označte)

Súlad projektu so sektorovými a
rozvojovými plánmi na území
realizácie projektu

Publicita projektu
(Žiadateľ uvádza plánované
činnosti na zabezpečenie
informovania širokej či odbornej

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej
cesty na vetve A 113 m a celková plocha vetvy B 581,86m2
Po realizácii navrhnutých stavebných úprav dôjde k zvýšeniu
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšeniu
dopravného komfortu užívateľov komunikácie (obyvateľov
obce aj turistov) a k predĺženiu životnosti dotknutých
stavebných objektov. Minimalizujú sa náklady na údržbu
ciest.
☒ samospráva
☐ podnikateľské subjekty
☐ mimovládne neziskové organizácie
☐ školy
☐ uchádzači o zamestnanie
☐ užívatelia služieb
☒ iné, uveďte: obyvatelia a návštevníci obce
Aktivity, ktoré sa plánujú realizovať v rámci predkladaného
projektu sú v súlade s výzvou a s regionálnymi stratégiami.
Cieľom výzvy je podpora regionálneho rozvoja v súlade s
paragrafom 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja,
ktorého jedným hlavným cieľom je: odstraňovať alebo
zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho,
sociálneho a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo
udržateľný rozvoj regiónov.
Projekt taktiež nadväzuje na strategickú víziu obce
definovanú v dokumente „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Husiná“, ktorý uvádza ako víziu
obce vytvoriť zaujímajú lokalitu pre vidiecke bývanie s
komplexne vybudovanou infraštruktúrou.
Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku
banskobystrického kraja vyhlásená nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. v znení VZN BBSK
č. 4/2004, č.6/2007, č.14/2010 a č.27/2014 uvádza v časti
1.7.4, že je potrebné „vytvárať podmienky dobrej dostupnosti
vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou
výstavby verejného dopravného a technického vybavenia
obcí tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a
pracoviskovo rovnocenné prostredie s urbánnym prostredím
a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s
požiadavkami na moderný spôsob života.“
O realizácii projektu bude široká verejnosť informovaná na
viacerých platformách. O začiatku realizácie projektu, t. j.
rekonštrukcii miestnej komunikácie budú občania
informovaní hlásení v miestnom rozhlase, a uverejnením
oznamu na informačnej tabuli a na webovej stránke obce. O
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verejnosti o realizácii aktivít
projektu a o výstupoch projektu)

priebehu realizácie aktivít a výsledkov realizácie projektu
budú obyvatelia obce ako aj široká verejnosť informovaní
uverejnením oznamu na oficiálnej stránke obce a na úradnej
informačnej tabuli. Po úspešnom ukončení realizácie
projektu bude zverejnený článok v regionálnej online tlači.
Na realizácii projektu sa budú podieľať interné kapacity, t. j.
zamestnanci obecného úradu ako aj externé kapacity.
Zamestnanci obecného úradu budú zabezpečovať
administratívne činnosti počas realizácie projektu, ako aj
komunikáciu s vyhlasovateľom výzvy. Tieto činnosti bude
vykonávať starosta obce Husiná, Peter Fazekaš, ktorý už má
skúsenosti s úspešnou implementáciou projektov. Projekt
s názvom Revitalizácia verejného priestranstva (obecných
priestorov) v obci Husiná bol realizovaný v roku 2018-2021,
Manažment projektu, štruktúra
v rámci ktorého bola obnovená zeleň a park pred obecným
riadenia a štruktúra
úradom okrem príjazdovej cesty.
Externé odborné kapacity sa budú podieľať na realizácii
nasledovných fáz projektu: realizácia verejného obstarávania
a realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou
infraštruktúry. Generálny dodávateľ stavby bude vybratý
v procese verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015
Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Na realizácie stavebných prác bude
dohliadať stavebný dozor.
Za implementáciu projektu bude zodpovedať starosta obce,
Peter Fazekaš, ktorý už v minulosti získal skúsenosti počas
úspešnej implementácie obdobného projektu. Na realizácii
prípravných ukončovacích aktivít sa budú podieľať aj
zamestnanci a aktivační pracovníci obce. Externá odborná
Podmienky žiadateľa pre
kapacita, t. j. generálny dodávateľ stavby bude realizovať
implementáciu projektu
hlavné stavebné aktivity.
(Žiadateľ preukazuje prevádzkovú
Žiadateľ a generálny dodávateľ disponujú potrebným
kapacitu)
materiálno-technickým a prevádzkovým vybavením pre
úspešnú realizáciu projektu. Žiadateľ disponuje finančnými
prostriedkami nevyhnutnými na spolufinancovanie projektu
a vykrytie prípadných neoprávnených alebo vedľajších
výdavkov.
Kritéria hodnotenia žiadostí (podľa časti 13. výzvy)
(žiadateľ uvádza ďalšie informácie k aktivitám projektu v súlade s hodnotiacimi kritériami)
Projekt bude realizovaný v Husinej. Obec sa nachádza
v Banskobystrickom kraji, v okrese Rimavská Sobota. Pre
región je charakteristická zaostalá, zanedbalá infraštruktúra,
do ktorej v minulosti smerovalo len minimum finančných
Územný a cezhraničný vplyv
prostriedkov.
(vplyv navrhovaných aktivít
Realizáciou projektu, ktorého predmetom je rekonštrukcia
na územný/cezhraničný rozvoj)
miestnej komunikácie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na
obecných cestách a taktiež bude motivovať mladšie
generácie aby zostali v obci a neodchádzali bývať do miest.
Husiná sa nachádza medzi dvomi okresnými mestami, a to
medzi Lučencom, od ktorého je vzdialené 18,7 km a od
Rimavskej Soboty 14,3 km. Obec ponúka pre svojich
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Uskutočniteľnosť
(adekvátnosť zvolených aktivít
projektu,
kapacitného
zabezpečenia
a hospodárnosti
využitia financií.)

Udržateľnosť
(v závislosti na charaktere výstupov
projektu ich využiteľnosť pre
podporu regionálneho rozvoja,
pripravované aktivity nadväzujúce
na výstupy projektu, možnosť
prenosu výstupov projektu na
ďalšie
subjekty
regionálneho
rozvoja, resp. odlišnosť realizácie
aktivít od zaužívaných postupov)

obyvateľov komfort vidieka s ľahkou dostupnosťou služieb
mesta.
Husiná leží v blízkosti slovensko-maďarských hraníc 28 km
od hraničného priechodu Šiatorská Bukovinka. Taktiež má
sesterskú obec Nagytálya s ktorou pravidelne usporadúvajú
spoločné podujatia. Dni obce sa realizujú v parku pred
kultúrnym domom, na ktorom sa zúčastňujú aj obyvatelia
sesterskej obce. Preto je dôležité aby sa vytvorilo
reprezentatívne prostredie.
Aktivity projektu sú adekvátne nastavené pre dosiahnutie
definovaných výstupov projektu. Spôsob ralizácie
sravebných prác bol konzultovaný odborníkmi, stavebnými
inžiniermi a boli navrhnuté také materiálno-technické
riešenia, ktoré sú štandardné pri implementácii obdobných
projektov.
Počas realizácie projektu budú uskutočnené nasledovné dve
aktivity:
- rekonštrukcia vetvy A - medzi rodinnými domami ku
cintorínu na parcelách č. 1000/2, 1029/2 a 1029/1.
- rekonštrukcia vetvy B – príjazdová komunikácia ku
kultúrnemu domu na parcele 4/1,
ktoré prispejú k skvalitneniu miestnej infraštruktúry
a k zvýšeniu komfortu obyvateľov a návštevníkov obce.
Obec má k dispozícii interné aj externé administratívne a
odborné kapacity na realizáciu jednotlivých činností.
Interné kapacity, t. j. zamestnanci obecného úradu budú
zabezpečovať administratívne činnosti počas realizácie
projektu, ako aj komunikáciu s vyhlasovateľom výzvy. Za
manažment projektu bude zodpovedať starosta obce Peter
Fazekaš.
Externé kapacity budú zodpovedné za odbornú realizáciu
projektu, t .j. realizáciu verejného obstarávania a za realizáciu
stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou miestnej
infraštruktúry.
Verejné obstarávanie taktiež zabezpečí hospodárne
využívanie finančných prostriedkov, keďže bude
uprednostnená cenová ponuka s najnižšou cenou.
Výstup projektu, t. j. zrekonštruovaná komunikácia bude
dlhodobo udržateľná. Údržbu ciest a ich blízkeho okolia
budú vykonávať aktivační pracovníci obce, ktorých je
v súčasnosti osemnásť. Zimnú údržbu komunikácii, t.j.
odhŕňanie bude zabezpečovať miestny poľnohospodár, ktorý
má potrebné strojové vybavenie. Počas letných mesiacov,
keď sa cesta prehrieva a je vysoká prašnosť
chladenie/polievanie cesty budú zabezpečovať pracovníci
miestneho lomu svojimi cisternami.
Zrekonštruovanú cestu budú využívať v prvom rade
obyvatelia obce ako aj návštevníci, ktorí zavítajú do obce na
rôzne príležitosti.
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Zoznam čísel listov vlastníctva s uvedením dotknutých parcelných čísel
(uvádza sa, ak sa dotácia poskytuje na stavebné alebo rekonštrukčné práce)
P.č.

LV č.

Katastrálne
územie

1.

Č. 1

Husiná

2.

Č. 1

Husiná

3.

Č. 1

Husiná

4.

Č. 1

Husiná

V Husinej

Parc. č.
Parc. č. .
1000/2
Parc. č.
1029/2
Parc. č
1029/1
Parc. č.
4/1

Údaje
o stavbe
k nehnuteľnosti

a právny

vzťah

Pozemok vo vlastníctve žiadateľa
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa

dňa 2.11.2021

Peter Fazekaš
(štatutárny orgán žiadateľa)

.............................................
pečiatka a podpis
(kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa)

Žiadateľ podpisuje prílohu kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte *.pdf
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