
 

 

 

Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu 

a kostola obce 

 

 

 

 

 

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: „ Európa 

investuje do vidieckych oblasti. „ 

 

Prijímateľ: Obec Matejovce nad Hornádom, Matejovce nad Hornádom 97 

získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 na realizáciu 

projektu: „ Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu a kostola 

obce.“ NFP obec získala na základe podanej žiadosti o poskytnutie NFP v rámci Programu 

rozvoja vidieka 2014-2020, opatrenie 07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie 

z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

 



Všeobecné informácie o poskytnutí príspevku: 

https://www.apa.sk/podopatrenie-7-2 

Odkaz na stránku Európskej komisie:  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development.sk_sk 

Zmluva o poskytnutí NFP 

https://matejovcenadhornadom.sk/wp-content/uploads/dokumenty/zmluvy/Zmluva-o-

poskytnuti-nenavratneho-prispevku.pdf 

Realizácia projektu: 03/2022-05/2022 

Rozpočet  projektu: 6028,46€ 

Výška nenávratného finančného príspevku: 6028,46 € / z toho 75 % z EPFRV a 25% zo ŠR SR/ 

Projekt: Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu a kostola obce 

je realizovaný pokládkou zámkovej dlažby, úpravou priestranstva pred kultúrnym domom 

a napojením na existujúcu miestnu komunikáciu ku kostolu. Je realizovaný v plnom rozsahu 

z nenávratného finančného príspevku. 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie vzhľadu obce, konkrétne  verejného priestranstva medzi 

kultúrnym domom a kostolom v obci realizáciou pokládky zámkovej dlažby. Zámerom je 

zlepšiť kvalitu života a vzhľad obce Matejovce nad Hornádom a prepojiť dostupnosť 

s miestnou komunikáciou. Hlavným cieľom však bude zlepšenie vzhľadu obce a priblíženie sa 

európskemu štandardu budovania a estetizácie  vidieckych sídiel. 

 

Prínosy na realizácie projektu na žiadateľa a okolie: 

Projekt prispeje k zlepšeniu vzhľadu obce. Realizáciou projektu sa vytvoria lepšie podmienky 

na prepojenie kultúrneho domu a kostola v obci pre našich občanov ako aj návštevníkov. Po 

stránke estetickej sa upraví verejné priestranstvo v centre obce.. Projekt je realizovaný 

dodávateľským spôsobom. Dodávateľom stavebných prác je T-servis Teplička, s.r.o., 

spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom registrovaného sociálneho podniku. 

 

Finančne bude projekt realizovaný z prostriedkov NFP a to 75%  

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

a 25% zo ŠR SR 

https://www.apa.sk/podopatrenie-7-2
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.sk_sk
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.sk_sk

