
  

 

 
Názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 

v obci Krčava“ 

 

Cieľ a popis projektu: 

Víziou obce je vylepšiť technickú úroveň majetku obce s cieľom zlepšiť bezpečnostnú situáciu na 

miestnych komunikáciách. Predmetom predkladaného projektu je výstavba parkoviska pri obecnom 

cintoríne spolu s vybudovaním chodníka pre peších. Výstavbou parkoviska a chodníka sa zabezpečí 

pohodlné a bezproblémové parkovanie vozidiel, ako i bezpečný prechod chodcov. Zároveň dôjde k 

skultúrneniu celého priestoru v okolí cintorína a hlavnej cesty, ako aj k prepojeniu jednotlivých častí 

obce, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a zároveň bude zohľadnený environmentálny i bezpečnostný 

aspekt. 

Prostredníctvom investičných aktivít zameraných na modernizáciu a dobudovanie chodníkov 

a parkoviska je primárnym cieľom projektu zaistenie dopravnej obslužnosti obce, zlepšenie dopravnej 

infraštruktúry a v neposlednom rade zaistenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce. 

Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo 

bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce. Investície do 

miestnych komunikácií v rámci projektu prispejú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti a k 

miestnemu ekonomickému rozvoju a zvýšeniu konkurencie schopnosti obce Krčava.  

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do 

vidieckych oblastí.“ 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Spolufinancovaný fondom: 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

(EPFRV)  

Opatrenie č./názov : 
7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach  

Podopatrenie č./názov: 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr malých rozmerov  

Kód výzvy: 13/PRV/2015  

Kód projektu: 072KE130057 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  

Prijímateľ: Obec Krčava 

Miesto realizácie projektu: miestna komunikácia v obci Krčava 

Celková výška oprávnených výdavkov 

projektu: 
98 803,26 € 

Nenávratný finančný príspevok: 
EPFRV: 74 102,44 € 

ŠR SR:   24 700,82 €  
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