
                                                  

 

Obec Prašice realizuje projekt s názvom: 

Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice 
 

Údaje o projekte: 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Stratégia CLLD: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 

Realizátor stratégie: Obec Prašice 

Názov projektu: Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice 

Kód žiadosti o príspevok: IROP-CLLD-Q081-512-003-001 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí 
o príspevok: 

IROP-CLLD-Q081-512-003 

Termín realizácie: 06/2022 – 09/2022 

 

 

 

 

Celkové oprávnené výdavky, celková zazmluvnená suma: 25 704,52 EUR 

 

Celková výška NFP: 24 419,29 EUR,  

 

 

 



                                                  

 

Opis projektu/ciele/výsledky projektu: 

 

Hlavným cieľom projektu je zrekonštruovať dve autobusové zastávky v obci Prašice, ktoré sú v nekvalitnom a nevyhovujúcom stave a ktoré sú 

často využívané obyvateľmi a návštevníkmi. Chceme zlepšiť bezpečnosť ľudí, zvýšiť komfort pri čakaní na autobus, zlepšiť vzhľad obce a v 

neposlednom rade aj zvýšiť informovanosť v obci zlepšiť stav dopravnej infraštruktúry. Miestom realizácie je veľká obec, v ktorej sa križujú trasy 

autobusov z viacerých obcí a rekreačnej oblasti Duchonka, ktorá je súčasťou Prašíc. Merateľným ukazovateľom je počet zrekonštruovaných 

autobusových zastávok. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia a návštevníci obce, okolitých obcí a okresného mesta Topoľčany.  

 

 

Aktivity projektu: 

 
Názov hlavnej aktivity projektu: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 

Merateľný ukazovateľ:  

Kód Názov Merná jednotka Cieľová hodnota Príznak rizika Relevancia k HP 

B201 Počet vybudovaných, 

zrekonštruovaných alebo 

modernizovaných 

zastávok, staníc 

a parkovísk 

počet 2 bez príznaku UR 

B202 Počet vybudovaných, 

zrekonštruovaných alebo 

modernizovaných 

bezpečnostných prvkov 

dopravy v mestách a 

obciach 

počet 0 bez príznaku UR 

 

Aktivity projektu reflektujú na aktuálne rozvojové potreby regiónu a smeruje k naplneniu stratégie komunitou vedeného miestneho rozvoja (CLLD MAS 

SOTDUM). Rekonštrukcia autobusových zastávok je v súlade s programovou stratégiou IROP a cieľmi MAS SOTDUM, a to najmä v zvyšovaní bezpečnosti 

a dostupnosti sídiel, ako aj v uskutočnení cieľov rozvoja územia, ktoré je obsiahnuté v dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prašice na 

roky 2015-2022 a podpore vzájomnej spolupráce a participácie obyvateľstva na miestnom rozvoji. 

 



                                                  

 

Súlad so stratégiou IROP: 

 

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach.  

Dosiahne sa aktivitou – B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 

Ciele opatrenia:  

-   zlepšiť a skvalitniť stav infraštruktúry a životného prostredia 

- dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry slúžiacej komunitám a zlepšenie životného prostredia prostredníctvom jeho zatraktívnenia 

-   zlepšenie turistickej a rekreačnej infraštruktúry 

 

Súlad so stratégiou MAS SOTDUM: 

Opatrenie 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Priradenie k fokusovej oblasti PRV/ŠC IROP: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 

službách a vo verejných infraštruktúrach 

Oprávnené výdavky: zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb 

vrátanie materiálno-technického vybavenia 

Špecifický cieľ 1: Podpora budovania miestnej infraštruktúry s ohľadom na životné prostredie 

 

Súlad s PHSR obce Prašice (zverejnené na https://www.prasice.sk/phsr): 

Prioritná oblasť – Sociálna oblasť 

Špecifický cieľ – Zvyšovanie kvality a kvantity poskytovaných služieb v obci, ako aj úrovne života obyvateľstva prostredníctvom dobudovania technickej a 

sociálnej infraštruktúry v rôznych oblastiach 

Opatrenie – Technická infraštruktúra 

Aktivita – Rekonštrukcia autobusových zastávok 

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného operačného 

programu. 


