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trenčiansky samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský 
orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný 
program (SO/RO pre ROP) vydal v roku 2011 svoju 
prvú brožúru, v ktorej poskytol informácie o pokroku 
v implementácii decentralizovaných opatrení ROP 
od začiatku programového obdobia 1. 1. 2007 
do 30. 6. 2011. 
v brožúre boli poskytnuté základné informácie o činnosti 
SO/RO pre ROP v tSk, ako aj výsledky v implementácii 
decentralizovaných opatrení ROP. v brožúre boli 
prezentované aj príklady 21 zrealizovaných projektov 
v rámci opatrenia 4.1a ROP - Regenerácia sídiel, 
ktoré predstavuje najdôležitejšie opatrenie v rámci 
decentralizovaných opatrení ROP.
vzhľadom na skutočnosť, že od vydania prvej brožúry 
uplynul práve jeden rok, počas ktorého výrazne postúpila 
implementácia ďalších projektov, SO/RO pre ROP v tSk sa 
rozhodol tento pokrok v implementácii zdokumentovať 
v druhej brožúre. nosnou časťou brožúry sú informácie 
o implementácii všetkých decentralizovaných opatrení 
ROP, najmä zdokumentovaním ďalších 26 projektov 
dokončených v termíne do 30. 6. 2012 v rámci opatrenia 
4.1a ROP - Regenerácia sídiel.
O význame SO/RO pre ROP a ich prínose pre regióny 
pojednáva aj časť Programového vyhlásenia vlády 
(schválené vládou SR v máji 2012), kde sa v časti 7. o. i. 
uvádza: „Súčasná prax ukázala, že sprostredkovateľské 
orgány, vytvorené v rámci samosprávnych krajov, 
významne pomohli k úspešnému čerpaniu financií z ROP. 
vláda preto vytvorí na úrovni samosprávnych krajov 
podmienky na uplatnenie riadiacich a implementačných 
štruktúr v rámci pomoci a podpory z fondov eÚ, v línii 
strategických cieľov novej kohéznej politiky na roky 2014 
- 2020. Bude koordinovať a koncentrovať intervencie 
v regionálnom priestore...“
konštatovania z Programového vyhlásenia vlády SR 
považujeme za významné ocenenie snahy 
SO/RO pre ROP o dobrú implementáciu opatrení 
ROP, sú však aj záväzkom do budúcnosti pokračovať 
v úspešnej implementácii projektov v prebiehajúcom 
programovom období a zároveň víziou pripraviť kvalitné 
implementačné štruktúry na úrovni samosprávnych 
krajov na programové obdobie 2014 - 2020.
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SO/RO a decentralizované opatrenia ROP

v  aktuálnom programovom období 2007-2013 podporuje európska 
únia regionálny rozvoj prostredníctvom Regionálneho operačného 
programu. v  programe bolo vyčlenených 1,445 mld. eur na  celkovo 
šesť prioritných osí, ku ktorým v priebehu roka 2011 pribudlo košice – 
európske hlavné mesto kultúry. Sedem samosprávnych krajov dostalo 
možnosť implementovať vybrané opatrenia ROP v spolupráci s Riadiacim 
orgánom pre ROP, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR.
trenčiansky samosprávny kraj je v  súčasnosti zapojený ako 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP 
do implementácie troch nasledovných opatrení:
 
4.1 Regenerácia sídel 
1. Oblasť podpory 4.1a) – samostatne dopytovo orientované projekty: 
Z  hľadiska alokovaných prostriedkov je najväčším z  opatrení, v  rámci 
ktorého sa v trenčianskom kraji regenerujú centrá 53 miest a obcí (tab. 1).
2. Oblasť podpory 4.1d) – rozvojové dokumenty regiónov: výzva bude 
ukončená v  septembri 2012, v  súčasnosti prebieha jej vyhodnotenie. 
Finančné prostriedky určené len pre vyššie územné celky (nUtS 3) 
umožnia v priebehu rokov 2012 a 2013 vypracovať rozvojové dokumenty 
regiónov.
 
3.2b Infraštruktúra cestovného ruchu
v  rámci oblasti podpory 3.2b) – neinvestičné projekty eÚ podporuje 
regionálnu infraštruktúru cestovného ruchu spolufinancovaním troch 
projektov (tab. č. 3). 
 
5.1 Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
Finančné prostriedky z  opatrenia 5.1 určené len pre nUtS 3 postupne 
čerpá tSk v celkovej výške 12,38 mil. eur na obnovu ciest 2. a 3. triedy 
vo vlastníctve tSk. Schválené boli štyri projekty rekonštrukcie ciest 
v celkovej dĺžke viac ako 71 km, kde v súčasnosti prebieha rekonštrukcia 
s cieľom zvýšiť ich dostupnosť a bezpečnosť.
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Tab. 1 Zoznam projektov regenerácie sídel (opatrenie 4.1a)

Žiadateľ
celkové žiadané 

oprávnené 
výdavky

celkové 
schválené 

oprávnené 
výdavky

celkové 
zazmluvnené 

oprávnené 
výdavky po vO

Bánovce nad Bebravou 1 338 070,61 1 338 070,61 1 337 992,41

Beckov 750 011,15 750 011,15 748 543,86

Bojnice 999 812,50 999 812,50 978 159,56

Bošáca 366 724,55 366 724,55 361 975,71

Brezová pod Bradlom 1 054 806,41 1 054 806,41 698 295,69

Bystričany 453 974,18 453 974,18 453 522,78

Bzince pod Javorinou 722 975,33 722 975,33 0

Čachtice 793 479,43 745 861,32 0

Diviaky/nitricou 312 034,08 312 034,08 311 872,61

Dohňany 448 488,29 448 488,29 443 621,19

Dolná Súča 778 855,62 778 855,62 774 429,60

Dubnica nad váhom 1 659 953,59 1 659 953,59 1 657 998,46

Horná Streda 238 796,58 238 796,58 229 600,78

Horná Súča 999 839,25 999 839,25 997 076,15

Horná ves 329 528,86 325 706,37 325 355,02

Horné Srnie 450 784,00 450 784,00 450 564,99

chocholná – velčice 336 090,63 336 090,63 335 651,67

ilava 766 745,53 766 745,53 765 412,96

kanianka 999 888,02 999 888,02 883 150,04

klátova nová ves 569 978,11 569 978,11 561 223,14

ladce 358 283,70 358 283,70 357 248,08

lednické Rovne 999 068,81 999 068,81 998 915,35

lehota pod vtáčnikom 445 304,46 445 304,46 438 059,76

lúka 429 532,44 429 532,44 398 803,82

lysá pod makytou 838 375,18 838 375,18 838 111,15

motešice 288 306,23 288 306,23 288 206,23

myjava 1 317 421,02 1 317 421,02 1 087 255,89

nemšová 1 318 973,65 912 247,00 475 286,14

nitrianske Pravno 854 007,17 854 007,17 785 135,88

nitrica 449 941,09 420 930,81 420 127,82
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celkové žiadané oprávnené výdavky – žiadaná suma výdavkov v eur 
s  DPH deklarované žiadateľom v  žiadosti o  nFP, rozpísaná vo forme 
rozpočtu za  hlavnú aktivitu (stavebné práce) a  podporné aktivity 
(výdavky na externý manažment, projektovú dokumentáciu, stavebný 
dozor a verejné obstarávanie).
celkové schválené oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov 
v eur s DPH schválená výberovou komisiou.
celkové zazmluvnené oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní – 
zazmluvnená suma výdavkov medzi prijímateľom a RO pre ROP v eur 
s DPH k 31. marcu 2012.

Zdroj: SO/RO TSK, marec 2012

nová Dubnica 1 319 999,94 1 319 999,94 1 314 932,20

nováky 986 902,30 986 902,30 983 148,12

Papradno 654 111,35 654 111,35 436 335,01

Partizánske 1 659 327,34 1 659 327,34 1 365 577,38

Plevník-Drienové 461 127,77 461 127,77 455 382,49

Podolie 455 714,00 455 714,00 455 609,31

Prievidza 1 050 368,49 1 050 368,49 1 050 368,49

Pruské 976 657,27 976 657,27 976 637,27

Púchov 1 544 283,85 1 544 283,85 767 508,62

Rudník (myjava) 499 747,00 499 747,00 499 200,02

Rybany 658 799,44 658 799,44 657 767,57

Skačany 658 321,53 658 321,53 487 157,70

Slatina nad Bebravou 416 032,99 416 032,99 415 083,22

Stará turá 1 319 728,32 1 319 728,32 742 237,95

Šišov 394 070,40 394 070,40 392 974,22

trenčianske Stankovce 727 644,55 727 644,55 727 025,76

trenčianska teplá 678 852,73 678 852,73 669 573,56

trenčianska turná 999 774,07 999 774,07 994 402,91

trenčianske teplice 999 492,12 999 492,12 997 455,38

Uhrovec 659 989,01 659 989,01 659 989,01

veľké Uherce 658 787,13 658 787,13 495 038,02

Zemianske kostoľany 521 926,51 521 926,51 521 925,89

Zliechov 448 115,95 448 115,95 447 269,98

Celkom 40 419 824,50 39 932 647,00 34 914 196,82
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Opatrenia ROP implementované odborom SORO pre ROP v číslach

4.1a Regenerácia sídel.
v  rámci decentralizovaných opatrení je toto opatrenie ťažiskové. ku 
koncu roka 2012 sa predpokladá ukončenie veľkej časti projektov, ktoré 
implementujú mestá a obce tSk od roku 2009. cieľom týchto projektov 
je revitalizovanie centrálnych verejných priestranstiev a  priľahlej 
občianskej vybavenosti. Zahŕňa to predovšetkým rekonštrukciu 
chodníkov a  miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 
výstavbu pódií, skrášľovanie parkov a  verejnej zelene, výstavbu, 
rekonštrukciu verejných Wc, autobusových zastávok a  reguláciu 
povodí v nadväznosti na iné hlavné aktivity. ku koncu 1. polroka 2012 
sa zrealizovalo, alebo postupne sa ukončuje realizácia 47 projektov. 
výsledky fyzickej realizácie projektov sú uvedené v tab. 2.

Fyzické ukazovatele Jednotka Suma za trenčiansky kraj

Zrekonštruované objekty 

centrálne verejné priestranstvá 
(plochy)

 
m2

  
84 087

chodníky m2 33 297
miestne komunikácie m2 91 773
Stĺpy verejného osvetlenia ks 1 337
Parkoviská m2 7 823
Zastávky autobusov ks 54
mosty a lávky ks 9
verejné Wc ks 9
Zatrávnené plochy m2 81 431 
vysadené stromy 
a voľne stojace väčšie kríky

 
ks

 
6 277 

lavičky ks 917 
Odpadkové koše ks 442 
informačné tabule ks 63 
nové detské ihriská ks 17 

Zdroj: SO/RO TSK, jún 2012

Tab. 2 Výsledky zrealizovaných projektov
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Graf č. 1 Vývoj objemu uhradených žiadostí o platbu 2010-2012

3.2b Infraštruktúra cestovného ruchu – neinvestičné projekty

v  súčasnosti prebieha realizácia projektov v  rámci opatrenia 3.2b. 
v tab. 3 je zoznam projektov, ktorým bol schválený nenávratný finančný 
príspevok v roku 2009. 

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov

Realizujú sa štyri projekty. Zoznam projektov rekonštrukcie ciest je 
v tab. 4.

Prijímatelia predkladajú minimálne jednu priebežnú žiadosť o platbu 
(do 95% zrealizovaných výdavkov) a jednu záverečnú žiadosť o platbu 
(zvyšných 5% výdavkov). 
k  31. marcu 2012 bolo schválených celkovo 146 žiadostí o  platbu 
a uhradených na účty obcí (prijímateľov) v celkovej sume 20,70 mil. eur 
(95% celkových oprávnených výdavkov). vývoj úhrad z  platobnej 
jednotky RO na  účty jednotlivých prijímateľov je chronologicky 
a kumulatívne zobrazený v grafe č. 1.

Zdroj: SO/RO TSK, marec 2012
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názov projektu

celkové 
žiadané 

oprávnené 
výdavky

celkové 
schválené 

oprávnené 
výdavky

celkové zazmluvnené 
oprávnené výdavky 

po vO 

turisticko-
informačný portál 
tSk 177 000,00 177 000,00 173 209,20
Stratégia rozvoja 
cestovného ruchu 
Beckov a spol. 100 740,00 100 740,00 -
Rozvoj 
cestovného ruchu 
v Púchove 180 000,00 110 595,00 -
celkom 457 740,00 388 335,00 173 209,20

názov projektu celkové žiadané 
oprávnené 

výdavky

celkové 
schválené 

oprávnené 
výdavky

celkové 
zazmluvnené 

oprávnené výdavky 
po vO

Rekonštrukcia 
a modernizácia 
úsekov ciest Čachtice - 
Podkylava 2 731 284,69 2 731 284,69 2 517 858,07

Rekonštrukcia úsekov 
ciest Uhrovec a Žitná 3 765 525,81 3 765 525,81 3 586 002,00

Rekonštrukcia úsekov 
ciest ii/574 ilava 5 959 986,16 5 959 986,16 4 253 765,53

Rekonštrukcia cesty 
ii/507 trenčianske 
Stankovce 4 216 314,60 4 216 314,60 2 024 429,64

celkom 16 673 111,26 16 673 111,26 12 382 055,24

Zdroj: SO/RO TSK, jún 2012

Zdroj: SO/RO TSK, jún 2012

Tab. 3 Zoznam projektov infraštruktúry CR 
– neinvestičné projekty (opatrenie 3.2b)

Tab. 4 Zoznam projektov rekonštrukcie ciest (opatrenie 5.1)
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BánOVCe nad BeBRaVOu

Regenerácia centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou

mesto zrealizovalo celkovú rekonštrukciu svojho centra, ktorá vizuálne scelila verejný 
priestor a obohatila ho o nové prvky (drobnú architektúru – vstupnú bránu a tri ruže, 
lavičky, odpadkové koše). Súčasťou námestia je aj novovybudované verejné Wc. 
v rámci projektu sa ďalej zrekonštruovali chodníky a miestne komunikácie na troch 
uliciach, verejná zeleň na štyroch uliciach a pri msÚ a verejné osvetlenie.



11

BeCkOV

Regenerácia centrálnej časti obce Beckov

Obec v rámci projektu zrevitalizovala centrálne verejné priestranstvo v pamiatkovej 
zóne. mimo centra, v blízkosti obecného úradu zrealizovala rekonštrukciu chodníkov, 
miestnych komunikácií, verejného osvetlenia. Obec vybudovala aj nové parkovacie 
plochy a skrášlila verejnú zeleň. 
Projekt čiastočne prispel k  odkloneniu dopravy z  historicky staršej časti obce 
a  umožnil vznik pešej zóny. Revitalizované centrum obce so svojou občianskou 
a komerčnou vybavenosťou poskytuje svojim obyvateľom a turistom lepší rekreačný 
a oddychový priestor.
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BOjnICe

Rekonštrukcia centrálnej časti mesta

Projekt umožnil zrevitalizovať Hurbanovo námestie – vstupné námestie k Bojnické-
mu zámku a zlepšiť jeho funkciu ako zhromažďovací a oddychový priestor. Od zači-
atku sezóny 2012 námestie poskytuje obyvateľom a turistom lepšie miesto pre od-
dych a kultúrne vyžitie. Predmetom projektu bola rekonštrukcia a doplnenie prvkov 
drobnej architektúry, rekonštrukcia komunikácie a  chodníka, verejného osvetlenia 
a obnova parkovej zelene.
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dOlná Súča

Revitalizácia verejných priestranstiev obce dolná Súča

Obec skrášlila svoju centrálnu zónu, aby lepšie slúžila občanom a  návštevníkom. 
Rekonštrukcie zahŕňali nové verejné osvetlenie, chodníky z betónovej dlažby, miestne 
komunikácie, rekonštrukciu autobusovej zastávky, a priľahlej verejnej zelene. Obec má 
vďaka projektu novú fontánu, nový verejný prístupový bod na internet a bezbariérový 
prístup na námestí.
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duBnICa nad VáhOm

Rekonštrukcia námestia matice slovenskej v dubnici nad Váhom

mesto vytvorilo nové priestorové usporiadanie námestia. námestie teraz lepšie 
zohľadňuje požiadavky ako pre automobilovú dopravu, tak i pre chodcov. v lokalite 
boli vytvorené nové relaxačné priestory a  na  okrajoch peších plôch boli osadené 
nové lavičky a  svietidlá. Zokruhovaním automobilovej dopravy sa dosiahne lepšia 
dostupnosť verejného priestranstva a  lepšia obsluha priľahlých nehnuteľností. 
Projekt umožnil zlepšiť technický stav spevnených plôch pre chodcov. mesto 
vybudovalo v rámci projektu aj cyklotrasu.
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hORná Súča

Regenerácia centrálnej zóny obce horná Súča

Park medzi obecným úradom a  miestnou základnou školou sa upravil jednotnou 
výsadbou vrátane novej dlažby na  chodníkoch v  parku, drobnou architektúrou, 
novým verejným osvetlením a  fontánou. tie isté úpravy sa realizovali i na námestí 
pred pódiom, čím lepšie zjednotili celý priestor. Bolo vybudované nové nástupište 
a státie autobusov mimo námestia, rozšírená miestna komunikácia a nové chodníky.
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Revitalizácia centrálnej zóny v obci kanianka

Obec vyčlenila svoje verejné priestranstvo ako pešiu zónu dotvorenú zeleňou, novými 
lavičkami a  solárnymi svietidlami. Zrekonštruovala priľahlé miestne komunikácie 
a  chodníky, vybudovala bezbariérový systém chodníkov, ktorý uľahčí imobilným 
chodcom prechod na hlavnom pešom priechode. v rámci projektu obec zrekonštruovala 
aj verejné Wc a autobusovú zástavku.

kanIanka
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kláTOVá nOVá VeS

Revitalizácia centra obce klátová nová Ves

Obec zrealizovala úpravu verejných priestranstiev, úpravu verejnej zelene, výstavbu 
verejného osvetlenia, chodníkov, a  rekonštrukciu miestnych komunikácií. Osadením 
nových dopravných značiek obec lepšie vymedzila pravidlá prejazdu motorových 
vozidiel lokalitou.
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nemšOVá

Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta nemšová

Rekonštruovaná centrálna časť v  nemšovej obsahuje novú zeleň, chodníky, 
parkovacie miesta, verejné osvetlenie. miestna materská škola má nové oplotenie. 
areál má novú fontánu s pitnou vodou, detské ihrisko a mobiliár.
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nITRICa

Revitalizácia centrálnej zóny v obci nitrica

Obec vybudovala viacúčelovú plochu na  zhromažďovanie, detské ihrisko 
s pieskoviskom, vyvýšenú spevnenú plochu pre vystúpenia. Bola upravená verejná 
zeleň, prístupová komunikácia, parkovisko, zrekonštruované osvetlenie priestorov, 
parkoviska, osadené informačné tabule a vyriešené zavlažovanie lokálnym vodným 
zdrojom.



20

PaRTIZánSke

Obnova centrálnej zóny mesta Partizánske

v  meste sa zrevitalizovalo námestie vrátane spevnených plôch, plôch zelene 
a  verejného osvetlenia. Časť námestia sa pretvorila na  pešiu zónu. v  revitalizovanej 
časti parku a v pešej zóne sa vytvorili oddychové zóny s lavičkami. Došlo k rekonštrukcii 
chodníkov a peších trás. na pešej zóne sa obnovili spevnené plochy a doplnili novou 
zeleňou a  mobiliárom. Pešia zóna sa dodatočne osvetlila. mesto má novú zastávku 
autobusov a kruhový objazd.
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Rekonštrukcia pešej zóny

mesto v  rámci projektu rekonštruovalo chodníky výmenou asfaltového koberca, 
miestne komunikácie, osvetlenie a spevnené plochy námestia a verejnú zeleň. Pešia 
zóna bola doplnená o  prvky drobnej architektúry ako sú odpadkové koše, lavičky 
a stojany na bicykle.

PRIeVIdZa
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PRuSké

úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov 
a rekreačných zón obce Pruské

Obec zrekonštruovala námestie v  blízkosti miestneho kostola. Spevnenú plochu 
námestia pokrýva zámková dlažba v  troch farebných odtieňoch, fontána s  pitnou 
vodou, pódium pre kultúrne podujatia a stupňovité hľadisko s dekoratívnou úpravou 
nízkej kvetinovej zelene. Osadené boli lavičky, kvetináče, odpadkové koše, telefónne 
búdky a  zrekonštruované verejné osvetlenie. Obec zrekonštruovala aj priľahlé 
autobusové zastávky a vybudovala nové parkovacie plochy. 
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TRenčIanSke STankOVCe

Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce

Obec vybudovala nový chodník zo zámkovej dlažby v  okolí miestneho parku, 
nové osvetlenie, zrekonštruovala miestnu komunikáciu spolu s  chodníkom 
a  zrekonštruovala autobusovú zastávku. Podarilo sa obnoviť park Jána lipského, 
kde sa skrášlila nová zeleň a  osadili nové lavičky. Bol vymenený asfaltový povrch 
a zábradlie na dvoch lávkach. 
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TRenčIanSke TePlICe

Rekonštrukcia námestia

Projekt mestu umožnil pokračovať v  kompletnej obnove námestia, ktorú mesto 
financovalo z vlastných zdrojov. Bola zrealizovaná obnova pešej zóny, promenádnej 
kolonády, verejnej zelene a  osvetlenia námestia. Bol osadený parkový mobiliár, 
picia fontána a nové architektonické prvky. mesto vybudovalo nové pevné pódium 
z  exotického dreva, v  blízkosti ktorého sú lavičky, kvetináče, forma na  osadenie 
vianočného stromčeku, stojany na bicykle, odpadkové koše, vertikálne mreže, voľne 
stojace popolníky, a plagátové plochy. nová zeleň dotvára scenériu kúpeľného mesta 
prostredníctvom výsadby trvalkových záhonov, kríkov a  zachovaním niektorých 
stromov. 
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Veľké uheRCe

Revitalizácia centra obce Veľké uherce

Obec má vďaka projektu nové chodníky, spevnené plochy, zmodernizované verejné 
osvetlenie, nový spojovací chodník a  lávku pre peších, nové zastávky autobusov, 
verejné Wc, parkoviská, a  detské ihrisko. v  rámci vegetačných a  parkových úprav 
bola osadená fontána, lavičky a iná drobná architektúra.
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Regenerácia centrálnej zóny obce horné Srnie

Obec vybudovala vo svojom centre detské ihrisko, obnovila verejnú zeleň, upravila 
pešie a  cestné komunikácie okolo obecného úradu a  parku. v  lokalite doplnila 
verejné osvetlenie.

hORná STReda
Rekonštrukcia a modernizácia námestia obce

Obec zrekonštruovala chodníky a  verejné osvetlenie, miestne komunikácie, 
a  autobusovú zastávku. Obec má vďaka podpore eÚ nové, priestorovo oddelené 
verejné priestranstvo oživujúce jej centrum.

hORné SRnIe
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mOTešICe
Regenerácia centrálnej zóny obce motešice

Obec zrealizovala v rámci úpravy verejných priestranstiev výsadbu verejnej zelene 
a osadenie mobiliáru. Pred obecným úradom na spevnenej ploche vymenila pôvodný 
asfaltový povrch za betónovú dlažbu. v parku a pri autobusovej zastávke vymenila 
stožiare verejného osvetlenia. chodníky vybavila červeným pásom z  betónovej 
dlažby pre nevidiacich. Zrekonštruovala aj zastávku autobusov, ktorá je upravená 
na bezbariérový prístup.

hORná VeS
Revitalizácia centrálnej zóny obce horná Ves

v  obci bolo v  rámci projektu doplnené a  rekonštruované verejné osvetlenie, 
zrekonštruovaná zastávka autobusov, nová zeleň, a spevnené plochy a detské ihrisko.
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PaPRadnO

PleVník-dRIenOVé

Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno

Projekt sa sústredil na  rekonštrukciu miestnych komunikácii a  chodníkov okolo 
kultúrneho domu. Pozdĺž komunikácie obec vybudovala odstavné plochy pri miestnej 
základnej škole a  pred kultúrnym domom. Súčasne sa vybudoval oporný múr pre 
zachytenie svahu za  odstavnou plochou. Obnovila sa verejná zeleň, vysadili nové 
stromy a trávnik. Pred ZŠ sa vybudovala oddychová zóna s lavičkami, odpadkovými 
košmi a ihriskom pre deti. mimo centra obec vybudovala novú lávku pre peších.

úprava verejných priestranstiev centra obce Plevník-drienové

Obec zrekonštruovala miestne komunikácie, spevnené plochy a  chodníky, ktoré 
upravila na  bezbariérový prístup. Súčasťou chodníka pri materskej škole je 
vysunutá chodníková plocha pre krátkodobé zastavenie dopravného prostriedku. 
Obec osadila v miestnom parku nové lavičky, koše na odpadky, stojany na bicykle, 
a  informačné tabule. Obec má nové detské ihrisko, kryté odpočívadlo, novú lávku 
a zrekonštruovanú zastávku autobusov.
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Rudník (myjaVa)
Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník

Obec zrevitalizovala chodníky, miestne komunikácie a plochy blízko obecného úradu. 
v susediacom parku bol osadený mobiliár s preliezkami pre deti a realizované úpravy 
verejnej zelene. Obec má zrekonštruované autobusové zastávky a nové bezpečnejšie 
napojenie chodníka ku ZŠ, mŠ, pošte a obchodu. Pred obecným úradom sú upravené 
plochy s novým oplotením a parkovisko.

Skačany
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Skačany

na  námestí v  obci sú nové spevnené plochy, verejné osvetlenie, tri nové úseky 
chodníkov pozdĺž ciest a sieť chodníkov v parku, obnovené ďalšie tri úseky chodníkov. 
Okružná miestna komunikácia na námestí 
má nový asfaltový povrch. Obec osadila 
lavičky, koše, informačné tabule, detské 
ihrisko a vysadila sa nová zeleň v  lokalite 
s rozlohou viac ako 0,5 hektára.
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SlaTIna nad BeBRaVOu
Revitalizácia v obci Slatina nad Bebravou

Rekonštrukciou centrálnej zóny obce sa realizovala úprava verejných priestranstiev 
a  prvkov verejnej zelene pri miestnej pošte, kde sa vysadili okrasné kríky, osadili 
lavičky a odpadkové koše. Ďalej bolo rekonštruované verejné osvetlenie, chodníky, 
a  vybudovaný zárubný múr. Obec bezbariérovo upravila všetky chodníky 
a vybudovala autobusovú zastávku.

šIšOV
Regenerácia centrálnej zóny obce šišov

Obec zrealizovala rekonštrukciu miestnej komunikácie výmenou asfaltového 
povrchu, vybudovala chodníky prepojujúce areál základnej školy a  autobusových 
zastávok. vybudovaná bola nová autobusová zastávka s  drevenou konštrukciou. 
na  verejnom priestranstve boli osadené lavičky, odpadkové koše, stôl s  lavicami, 
stojan na bicykle a informačné tabule. Obec má nové verejné Wc.
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kontakt na manažérov SO/RO pre ROP v TSk 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 
pre Regionálny operačný program

trenčiansky samosprávny kraj
Odbor SO/RO

k dolnej stanici 7282/20a trenčín
www.tsk.sk/sk/SORO

Vedúci odboru SO/RO
RnDr. Svorad Harcek, PhD. 032/6555 452, svorad.harcek@tsk.sk

Projektoví manažéri
ing. Soňa Hatiarová 032/6555 453, sona.hatiarova@tsk.sk
mgr. Branislav Hudec 032/6555 450, branislav.hudec@tsk.sk
RnDr. viliam Harasník, PhD. 032/6555 451, viliam.harasnik@tsk.sk

Finančné manažérky
ing. Janka Hrebíková 032/6555 454, janka.hrebikova@tsk.sk
ing. Daniela Damašková 032/6555 456, daniela.damaskova@tsk.sk
ing. nadežda Jakúbková 032/6555 454, nadezda.jakubkova@tsk.sk

kontrolné manažérky
mgr. iveta kohoutková 032/6555 458, iveta.kohoutkova@tsk.sk
ing. eva Gregušová 032/6555 460, eva.gregusova@tsk.sk

manažér monitorovania a hodnotenia
ing. Peter Pilko 032/6555 457, peter.pilko@tsk.sk

tento projekt je realizovaný s finančnou podporou európskej únie 
formou spolufinancovania z európskeho fondu regionálneho rozvoja 

prostredníctvom Regionálneho operačného programu.
 

inveStícia DO vaŠeJ BUDÚcnOSti
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Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov európskej únie
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