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Predstavujeme vám Regionálny operačný program - 
program európskej Únie, ktorý  umožňuje Slovenskej 
republike v období 2007-2013 čerpať pomoc z európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, prioritne zameraného na 
regionálnu infraštruktúru.
Globálny cieľ ROP je definovaný ako „zvýšenie dostupnosti 
a  kvality občianskej infraštruktúry a  vybavenosti územia 
v  regiónoch“ tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom 
špecifických cieľov, zameraných najmä na  služby v  oblasti 
vzdelávania, sociálnej oblasti, kultúry, cestovného ruchu, 
regenerácie sídiel a dopravnej obslužnosti regiónov (na úrovni ciest ii. a iii. triedy).
Riadiaci orgán pre ROP (RO pre ROP), ktorým je v  súčasnosti ministerstvo 
pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR, na  základe Splnomocnenia o  delegovaní 
právomocí delegoval časť kompetencii v  procese implementácie ROP 
na  Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre ROP, 
ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje. tematické oblasti podpory, ktoré sú 
implementované prostredníctvom SO/RO pre ROP, sú zamerané na podporu rozvoja 
cestovného ruchu, regeneráciu sídiel a  na  intervencie v  súvislosti s  regionálnymi 
komunikáciami.
trenčiansky samosprávny kraj víta možnosť väčšej zaangažovanosti do 
implementácie časti ROP v  porovnaní s  minulým programovým obdobím. Plne si 
uvedomujeme, že ROP predstavuje významný nástroj pri znižovaní regionálnych 
disparít v rámci SR, ako aj v rámci regiónu nášho kraja. Práve možnosť decentralizácie 
časti implementačného procesu v rámci ROP sa ukazuje ako správne rozhodnutie, 
ktoré prispieva k  lepšiemu manažovaniu procesu implementácie – smerom bližšie 
k prijímateľovi pomoci. našou snahou je, aby všetky prostriedky, ktoré sa dostanú 
do nášho kraja prostredníctvom eurofondov, boli použité čo najefektívnejšie a aby 
výsledky z  nich boli jasne viditeľné a  stali sa maximálnym prínosom pre všetkých 
obyvateľov kraja.
cieľom tejto publikácie je priblížiť žiadateľom, možným záujemcom a  širokej 
verejnosti proces implementácie decentralizovaných opatrení ROP v  tSk, ako 
aj  súhrnné výsledky a  skúsenosti za  aktuálne programovacie obdobie 2007-2013 
po 4,5 ročnom období implementácie ROP.
verím, že projekty, ktorých implementácia v  súčasnosti v  rámci ROP prebieha, 
budú úspešne zrealizované a  že získané skúsenosti z  procesu implementácie 
decentralizovaných ROP v  prebiehajúcom programovom období budú dobrým 
východiskom pre skvalitnenie implementácie na úrovni tSk v ďalšom programovom 
období.

mUDr. Pavol Sedláček, mPH
predseda tSk



investícia 
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Regionálny operačný program
Regionálny operačný program (ROP)  bol schválený európskou komisiou 
24. 9. 2007 s cieľom podporiť rozvojové projekty regiónov v celkovej 
sume 1  445 mil. eUR pri spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR 
v  sume 225 mil. eUR. ROP je nastavený poskytovať podporu najmä 
rozvojových projektov samospráv formou spolufinancovania. 
Finančná podpora z ROP je určená z veľkej časti pre mestá, väčšie obce 
nachádzajúce sa v póloch rastu a vyššie územné celky (vÚc).

Tab. 1 Prioritné osi a ciele Regionálneho operačného programu

Prioritná os 1 infraštruktúra vzdelávania
Špecifický cieľ Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb 

v oblasti vzdelávania
Prioritná os 2 infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-

právnej ochrany a sociálnej kurately
Špecifický cieľ Zvýšenie úrovne poskytovaných služieb 

v sociálnej oblasti
Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúry cestovného ruchu
Špecifický cieľ Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a rozvoja turizmu
Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Špecifický cieľ Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel 

a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov

Špecifický cieľ Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti 
regiónov

Prioritná os 6 technická pomoc
Špecifický cieľ efektívne riadenie a implementácia ROP

Zdroj: Programový manuál ROP, 2009
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Samosprávne kraje a implementácia ROP

trenčiansky samosprávny kraj je priamo zapojený do  implementácie 
decentralizovaných opatrení ROP ako Sprostredkovateľský orgán pod 
Riadiacim orgánom pre ROP. Právomoc implementovať opatrenia 
z celkovo troch prioritných osí bola tSk delegovaná Riadiacim orgánom 
pre ROP v júni 2008 (RO pre ROP v tom čase bolo ministerstvo výstavby 
a  regionálneho rozvoja SR), a  následne schválená zastupiteľstvom 
tSk. Činnosť SO/RO pre ROP je z  95% oprávnených výdavkov 
spolufinancovaná z prostriedkov eÚ. 
SO/RO pre ROP sa podieľa na implementácií ROP vykonávaním najmä 
nasledovných činnosti: 

•	 Informovanie potenciálnych žiadateľov o vybraných možnostiach 
podpory z prostriedkov eÚ

•	 Osobné konzultácie so žiadateľmi resp. externými poradcami 
na všetkých stupňoch implementácie projektu

•	 Prevádzkovanie a aktualizovanie obsahu na internetovej stránke 
www.tsk.sk/sk/SORO 

•	 Spolupráca s  Riadiacim orgánom pre ROP na  vypracovaní 
a  uverejňovaní výziev na  predkladanie žiadostí o  nenávratný 
finančný príspevok (nFP)

•	 Prijímanie a  hodnotenie žiadostí o  nFP, spolupráca s  RO 
a monitorovacím výborom pre ROP na tvorbe hodnotiacich kritérií

•	 Príprava zmlúv a dodatkov o poskytnutí nFP, spracovanie žiadostí 
o zmeny v schválených projektoch

•	 Kontrola verejných obstarávaní, fyzická kontrola na  mieste 
realizácie prác, služieb

•	 Prijímanie a administratívna kontrola Žiadostí o platbu

•	 Monitorovanie implementácie projektov

•	 Podpora pri výkone auditu a certifikácie výdavkov
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Opatrenie ROP 4.1 Regenerácia sídiel

nosnou oblasťou podpory v  rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel 
je oblasť 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty. na  túto 
oblasť podpory bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nFP 
č. ROP-4.1a-2009/01 začiatkom roku 2009. cieľom výzvy bolo umožniť 
mestám a  väčším obciam rekonštruovať a  zmodernizovať svoje 
centrálne verejné priestranstvá a priľahlú verejnú infraštruktúru a tým 
zvýšiť konkurencieschopnosť sídiel, bezpečnosť a  kvalitu verejných 
priestranstiev. 

Tab. 2 Oprávnené aktivity vybraných oblastí podpory opatrenia 4.1
Oprávnené aktivity (opatrenie 4.1 oblasť podpory 4.1a)
úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene
výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
rekonštrukcia miestnych komunikácií
rekonštrukcia mostov a lávok
rekonštrukcia a výstavba zastávok
rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení
úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest
projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment

na trenčiansky samosprávny kraj bola stanovená indikatívna alokácia 
na 11,6% z celkovej sumy 323 529 411,82 eUR špecifikovanej vo výzve 
ROP-4.1a-2009/01. minimálny podiel spolufinancovania prijímateľom 
bol 5%.
v zmysle uvedenej výzvy bolo možné predkladať žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok od 16. 4. 2009 do 18. 9. 2009 (1. a 2. hodnotiace 
kolo) a od 16. 2. 2010 do 1. 3. 2010 (3. hodnotiace kolo). 

Zdroj: Programový manuál ROP, 2009
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Tab. 3 Zazmluvnená suma po administratívnej kontrole 
verejných obstarávaní k 30. 6. 2011 - opatrenie 4.1 a ROP

Zdroj financovania Suma v € Percento

Príspevok eRDF 32 925 165,88 85%
Príspevok SR 3 873 548,93 10%

vlastné zdroje 1 936 774,46 5%
Spolu 38 735 489,27 100%

Graf 1 Podiel celkového schváleného nenávratného finančného 
príspevku na okresy v TSK (%)

Procesmi kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia 
a výberového procesu napokon prešlo 53 z celkovo 59 predložených 
žiadostí. Regionálne rozdelenie v  rámci okresov tSk je znázornené 
v grafe č. 1. 

k 30. júnu 2011 sú všetky schválené projekty zazmluvnené t.j. v štádiu 
realizácie je 53 projektov v celkovej sume takmer 39 mil eURO (tab. 3). 
Postupne sa ukončuje proces verejného obstarávania na  dodávateľa 
stavebných prác, u väčšiny projektov už stavebné práce prebiehajú.

trenčín 
18%

Prievidza 
19%

Považská Bystrica 
3%

Bánovce 
nad 

Bebravou
9%

ilava 
14%

myjava 
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Partizánske 
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Zdroj: SO/RO pre ROP tSk, 30. 6. 2011
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Opatrenie ROP 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenie zamerané na  rekonštrukciu a  modernizáciu ciest ii. a  iii. 
triedy malo za  cieľ skvalitniť dopravné spojenia medzi pólmi rastu, 
a zároveň zlepšiť ich dopravnú dostupnosť z obcí mimo pólov rastu. 
tSk je v rámci kraja jediný oprávnený prijímateľ nFP z opatrenia 5.1.

Tab. 4 Oprávnené aktivity vybraných oblastí podpory opatrenia 5.1 
Rekonštrukcia a  modernizácia úsekov ciest ii. a  iii. triedy vrátane 
rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov (Skupina Oa 5.1.1)
modernizácia a zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich 
úsekov ciest spájajúcich póly rastu s  inými obcami, ktoré zahŕňa aj 
kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky, obnovu vybavenia ciest atď.
rekonštrukcia a  budovanie dopravných subsystémov zabezpečujúcich 
zvyšovanie úrovne dopravných, bezpečnostných a  environmentálnych 
aspektov (napr. radarové merače rýchlosti, vhodné prvky upokojovania 
dopravy a pod.)
prestavba komunikácií v  prípade mimoriadne nevhodnej charakteristiky 
trasovania vozovky, odkanalizovania, nestabilného podložia alebo svahov 
zárezov/násypov, prípadne vysokej nehodovosti úsekov spájajúcich póly 
rastu s inými obcami
zvýšenie kvality križovatiek na  cestách ii. a  iii. triedy (signalizácia, 
mimoúrovňové križovanie, zmeny riešenia, kruhové objazdy atď.)
zvýšenie nosnosti nevyhovujúcich mostových konštrukcií alebo ich výmeny 
v prípade ciest ii. a iii. triedy, ktoré spájajú póly rastu a ostatné obce

Budovanie nových úsekov ciest ii. a  iii. triedy vrátane rekonštrukcie 
a budovania dopravných subsystémov v preukázateľne odôvodnených 
a  výnimočných prípadoch za  účelom odstránenia identifikovaných 
nedostatkov v  cestnej sieti s  ohľadom na  environmentálny 
a bezpečnostný aspekt (Skupina Oa 5.1.2)

•	 výstavba nových úsekov ciest ii. a  iii. triedy zameraných najmä na  prepojenie 
s existujúcou cestnou sieťou vyššej kategórie s ohľadom na dostupnosť pólov 
rastu a výstavba obchvatov pólov rastu

Zdroj: Programový manuál ROP, 2009
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Podporné aktivity okrem externého manažmentu (Skupina Oa 5.1.3)

•	 projektové a inžinierske práce pre projekt, verejné obstarávanie v rozsahu podľa 
tabuľky 2 Programového manuálu ROP.

výzvy na predkladanie žiadostí o nFP:

•	 ROP-5.1-2008/01 platná od 11. 8. 2008 do 19. 6. 2009   
(so systémom predvýberu cez projektové zámery - PZ)

•	 ROP-5.1-2009/01 platná od 25. 9. 2009 do 17. 3. 2010  
(s pred chádzajúcim oznámením o prijímaní projektových návrhov)

indikatívna alokácia na  opatrenie pre tSk bola stanovená na  11,6% 
z celkovej sumy pre SR vo výške 180 mil. eur.
Zazmluvnené boli štyri projekty (úseky ciest) v  celkovej dĺžke 
71,822 km ako je uvedené v tab.5. Jeden projektový zámer (most cez 
rieku váh v  Považskej Bystrici) nebol schválený výberovou komisiou 
kvôli nespĺňaniu stanovených indikátorov. Ďalší projektový zámer 
- rekonštrukcia cesty od  hranice ŽSk do  obce nitrianske Pravno bol 
schválený ale realizácia odložená.

Tab. 5 Zazmluvnené projekty rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v TSK (€)
Rekonštrukcia	a modernizácia	úsekov	ciest	
III/499024,	III/499026,	III/504023	v trase	

Čachtice	–	Podkylava

2 731 284,69

Rekonštrukcia	a modernizácia	úsekov	ciest	
č. III/050043	Uhrovec	-	Kšinná	a č.	III/050044	

Žitná	-	Radiša	–	Omastiná

3 765 525,81

Rekonštrukcia	a modernizácia	úsekov	cesty	
II/507	Trenčianske	Stankovce	

–	Hôrka	nad	Váhom

4 216 314,60

Rekonštrukcia	a modernizácia	úsekov	cesty	
II/574	Ilava	–	Horná	Poruba	–	Valaská	Belá	

– (Temeš)

5 959 986,16

Zdroj: SO/RO pre ROP tSk, 30. 6. 2011
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Ako čerpať nenávratný finančný príspevok

Postupy čerpania sú stanovené Riadiacim orgánom pre ROP, upravené 
v zmluve o poskytnutí nFP, aktualizované a pravidelne zverejňované na: 
www.ropka.sk.
vybrané materiály sú dostupné aj na stránke SO/RO na:
www.tsk.sk/sk/SORO v sekcii Dokumenty na stiahnutie vo formáte pdf.

medzi hlavné zmluvné povinnosti prijímateľa počas realizácie projektu 
podmieňujúce čerpanie nFP patrí predloženie dokumentácie k  vO, 
vypracovanie a predloženie žiadostí o platbu a monitorovacích správ, 
a  umožnenie SO/RO pre ROP vykonať kontrolu projektu na  mieste. 
Prijímateľ je povinný zazmluvniť prostredníctvom SO/RO akúkoľvek 
zmenu projektu, ktorej nevyhnutnosť sa vyskytne počas realizácie.

Kontrola verejného obstarávania

Prijímateľ nFP je povinný:
•	 obstarať práce a služby súvisiace s projektom v celom rozsahu žiadosti 

o  NFP v  súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o  verejnom obstarávaní 
v znení ne skorších predpisov.

•	 začať verejné obstarávanie do  3 mesiacov od nadobudnutia 
platnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

•	 predložiť SO/RO kompletnú dokumentáciu z  procesu VO pred 
podpisom zmluvy/dodatku zmluvy vo forme ktorú špecifikoval RO pre 
ROP (viď príručka pre prijímateľa).

SO/RO pre ROP v  zmysle zmluvy o  poskytnutí nFP vykoná 100% 
kontrolu verejného obstarávania zameranú najmä na transparentnosť 
výberu, vyhodnotenie ponúk, rovnaké zaobchádzanie, nediskrimináciu 
uchádzačov alebo záujemcov, hospodárnosť a efektívnosť.
v závislosti na výsledku kontroly:
Verejné obstarávanie akceptované: SO/RO pripraví dodatok 
k zmluve o nFP, ktorého súčasťou je podrobný rozpočet projektu, ktorý 
vzíde z  procesu verejného obstarávania. Po  podpise zmluvy o  dielo 
s víťazom vO môže začať fyzická realizácia projektu. Podpisom dodatku 
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medzi prijímateľom a štatutárnym zástupcom RO pre ROP prijímateľ 
môže predkladať žiadosti o platbu na základe tohto nového rozpočtu. 

Verejné obstarávanie neakceptované: Prijímateľ môže verejné 
obstarávanie zopakovať a  novú dokumentáciu opätovne predložiť 
ku kontrole v priebehu 6 mesiacov. Z objektívneho dôvodu môže SO/
RO predĺžiť túto lehotu na žiadosť prijímateľa, inak bude RO pre ROP 
resp. SO/RO iniciovať odstúpenie od zmluvy o nFP. Zopakovať verejné 
obstarávanie je možné len raz, v prípade opätovného neakceptovania 
z dôvodu závažných porušení zákona o verejnom obstarávaní RO resp. 
SO/RO pre ROP odstúpia od zmluvy o nFP s prijímateľom.

Predkladanie žiadostí o platbu

inštrukcie k  vypracovaniu žiadosti o  platbu (ŽoP) sú dostupné 
na  stránke RO pre ROP (www.ropka.sk). Odporúčame prijímateľom 
preštudovať tieto inštrukcie ešte pred realizáciou plánovaných aktivít 
a pred fakturáciou a pri vypracovaní ŽoP sa riadiť týmto materiálom.

Žiadosť o platbu sa predkladá vo  výške minimálne 20% z celkových 
oprávnených výdavkov uvedených v  zmluve o  poskytnutí nFP. 
Uvedený limit neplatí  v prípade záverečnej platby.

ŽoP predkladá prijímateľ nFP výlučne elektronicky cez systém 
itmS Portál, z  ktorého prijímateľ vytlačí papierové vyhotovenie 
ŽoP a  to spolu s  povinnými prílohami doručí na  SO/RO pre ROP 
na administratívnu kontrolu. ŽoP sa predkladá v troch vyhotoveniach 
a zúčtovanie predfinancovania v dvoch vyhotoveniach, pričom jedna 
sada originálov vždy zostáva u prijímateľa.

Po  administratívnej kontrole SO/RO pre ROP buď postúpi ŽoP 
na úhradu na platobnú jednotku (RO), alebo žiadosť zamietne alebo 
vráti na doplnenie žiadateľovi.

Počet dní od  prijatia žiadosti o  platbu po  pripísanie nFP na  účet 
prijímateľa závisí od zvoleného spôsobu platieb stanoveného v zmluve 
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o  poskytnutí nFP resp. dodatku (t.j. predfinancovanie, refundácia)  
a je podrobnejšie stanovený v inštrukciách pre vypracovanie žiadosti 
o platbu v rámci ROP.

Predkladanie monitorovacích správ
monitorovaciu správu predkladá prijímateľ prostredníctvom verejného 
portálu itmS. v  deň skončenia monitorovacieho obdobia, za  ktoré 
treba predložiť monitorovaciu správu (mS), systém itmS automaticky 
posiela e-mailovú notifikáciu na adresu, ktorá je registrovaná v  itmS 
ako kontaktná adresa.

Prijímateľ predkladá nasledovné typy monitorovacích správ:

•	 Priebežnú monitorovaciu správu každých 6 mesiacov (monitorované 
obdobie) do 60 kalendárnych dní po skončení daného monitorovacieho 
obdobia. V prvej monitorovacej správe musí byť zahrnuté aj obdobie 
od  začiatku realizácie aktivít projektu (t.j. aj pred časom platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP), ak časová oprávnenosť projektu 
realizácie aktivít projektu takéto obdobie zahŕňa.

•	 Záverečnú monitorovaciu správu do  60 dní od  ukončenia hlavnej 
aktivity projektu – t.j. posledná priebežná monitorovacia správa.

•	 Následnú monitorovaciu správu každých 12 mesiacov počas 
5  rokov od  ukončenia realizácie projektu, a  to do  15 dňa mesiaca 
nasledujúceho po monitorovanom období.

Prijímateľ je povinný počas platnosti zmluvy o  poskytnutí nFP 
predkladať na SO/RO v termínoch uvedených v zmluve. Podmienkou 
schválenia žiadosti o platbu je predloženie a schválenie monitorovacej 
správy za dané obdobie. nie je možné preplatiť žiadosť o platbu, pokiaľ 
pretrvávajú nedostatky v predkladaných monitorovacích správach.
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Žiadanie o zmenu projektu

Prijímateľ je povinný fyzicky zrealizovať projekt plne v  súlade so 
schválenou projektovou dokumentáciou a rozpočtom, ktoré sú súčasťou 
zmluvy o  poskytnutí nFP. Po  zistení, že projekt nie je zrealizovateľný 
v súlade so zmluvou o  nFP, prijímateľ musí pozastaviť práce na danom 
stavebnom objekte alebo časti objektu, a  písomne podať žiadosť 
o zmenu.

nie sú povolené zmeny v  projekte, ktoré by mali vplyv na  výsledok 
verejného obstarávania, keby boli iniciované zmeny predmetom 
verejného obstarávania, ktorého povinnosť prijímateľovi vyplýva zo 
zmluvy o poskytnutí nFP. každá zmena musí byť v súlade so schváleným 
stavebným povolením, resp. dokumentáciou pre stavebné povolenie. 
Súčasťou žiadosti o zmenu, ktorá je mimo rámca pôvodného stavebného 
povolenia, musí byť aj nové stavebné povolenie povoľujúce predmetnú 
zmenu, resp. realizácia zmeny musí byť v súlade so zákonom. akákoľvek 
zmena schválená RO pre ROP a zazmluvnená formou dodatku ku zmluve 
o  poskytnutí nFP bude figurovať ako neoprávnený výdavok. Jediná 
výnimka, kedy bude schválená zmena posudzovaná ako oprávnený 
výdavok je nemožnosť obstarania pôvodne projektovaného výrobku 
z  dôvodu ukončenia výroby. v  tomto prípade sa posúdi alternatívny 
výrobok. výška oprávneného výdavku môže byť len do ceny pôvodne 
schváleného výrobku.

Žiadosť o  zmenu sa predkladá na  SO/RO v  písomnej forme. nie 
je predpísaný formulár žiadosti. SO/RO žiadosť posúdi a  postúpi 
na  RO s  odporúčaním na  schválenie alebo zamietnutie. Pri zmene 
identifikačných údajov sa používa tlačivo RO pre ROP (viď http://www.
ropka.sk/sk/zmluva-o-poskytnuti-nfp/).

SO/RO pre ROP je povinné navrhnúť RO pre ROP odstúpenie 
od  zmluvy a  požadovanie vrátenia už poskytnutého nFP, ak sa zistí, 
že projekt je zrealizovaný v  rozpore so zmluvou o  poskytnutí nFP 
resp. so stavom fyzickej realizácie popísaným v  žiadostiach o  platbu 
a/alebo monitorovacích správach.
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BOšáCA
Názov: Rekonštrukcia námestia v obci Bošáca

Celkové oprávnené výdavky: 361 975,71 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 343 876,92 €
• vlastné zdroje: 18 098,79 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 09/2008 • koniec realizácie 12/2011

Charakteristika projektu:

Obec zrealizuje v rámci obnovy centrálnej časti rekonštrukciu miestnych komunikácii 
a chodníkov (pozdĺž štátnej cesty aj v parku), osadí nové verejné osvetlenie do dlažby, 
vybuduje verejné Wc a zrekonštruuje autobusovú zastávku. na konci projektu budú 
vykonané úpravy zelene v priľahlom parku, a osadenie prvkov drobnej architektúry. 
Realizáciou projektu bude upravený verejný park, ktorý sa stane lepšie  využívaným 
vďaka novému osvetleniu aj večer. nový chodník a miestna komunikácia pri parku 
zvýši bezpečnosť aj estetický dojem pohybu v obci. vedľa parku budú vybudované 
verejné toalety. nová autobusová zastávka zvýši komfort cestovania obyvateľov. 
Osadené smerové tabule pomôžu k lepšej orientácii návštevníkov obce.
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BySTRIčANy
Názov: Revitalizácia centrálnej zóny obce Bystričany

Celkové oprávnené výdavky: 453 974,18 €
• Z toho príspevok ERDF+šR: 431 275,47 €
• Vlastné zdroje: 22 698,71 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 04/2010 • koniec realizácie 08/2012

Charakteristika projektu:

Realizáciou projektu bude v  obci zrekonštruovaných 116 m chodníkov 
s bezbariérovou úpravou pre nevidiacich a slabozrakých, 66 m miestnej komunikácie 
a  1184 m2 verejných priestranstiev. vybudujú sa 3 nové chodníky s  dĺžkou  
presahujúcou 73 m. centrálny priestor bude rozšírený o  313 m2 a  v  lokalite bude 
komplexne zrekonštruované verejné osvetlenie. Pred obecným úradom bude 
postavená nová autobusová zastávka. v  rámci parku bude vybudované detské 
ihrisko s  tromi hracími prvkami a  so špeciálnou bezpečnostnou dlažbou. verejné 
priestranstvá budú doplnené o 3 informačné a 3 oznamovacie tabule, 11 parkových 
lavičiek, 5 odpadkových košov a 1 stojan na bicykle. Sadové úpravy a výsadba zelene 
sa bude dotýkať plochy v  celkovej výmere 1750 m2. centrum obce sa zatraktívni 
úpravou verejnej zelene, novými lavičkami, odpadkovými košmi. atmosféru parku 
spestrí aj novoosadený obecný kameň a drevená plastika.
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DIVIAKy NAD NITRICOu
Názov: Obnova verejných priestranstiev obce Diviaky nad Nitricou

Celkové oprávnené výdavky: 311 872,61 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 296 278,98 €
• vlastné zdroje: 15 593,63 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 07/2009 • koniec realizácie 05/2011

Charakteristika projektu:

cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia dvoch centrálnych zón obce. 
Upravené priestranstvá budú mať možnosť využívať aj hendikepovaní občania 
vďaka bezbariérovému prístupu. Projekt riešil najmä rekonštrukciu chodníka, 
s výmenou podložia a vrchnej vrstvy za betónovú dlažbu a obnovu autobusových 
zastávok v dvoch častiach obce. v rámci čiastočnej rekonštrukcie verejného osvetlenia 
sa vymenili svietidlá a výložníky. Úpravy verejnej zelene, výmena a výstavba nových 
prvkov drobnej architektúry obsahovali umiestnenie detského ihriska v časti pri kostole. 
v druhej z  častí obce boli osadenie parkové lavičky, odpadkové koše, a  informačné 
tabule, čím sa skompletizovalo vybavenie celej obce drobnou architektúrou.
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DOhňANy
Názov: Revitalizácie verejných priestranstiev v Dohňanoch

Celkové oprávnené výdavky: 443 621,19 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 421 440,13 €
• vlastné zdroje: 22 181,06 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 07/2009 • koniec realizácie 02/2011

Charakteristika projektu:

v rámci projektu sa vykonala rekonštrukcia 365 m2 spevnených plôch, osadenie 
nových prvkov drobnej architektúry, obnova verejnej zelene (2722 m2) a výstavba 
celkovo 17 ks nových bodov verejného osvetlenia. v obci bolo vybudovaných 
486 m nových chodníkov, zrekonštruovaných 146 m chodníkov a 419 m miestnych 
komunikácií. Zrekonštruovaná lávka zlepší podmienky pre peších prichádzajúcich 
z  opačnej strany rieky do centra obce a k autobusovej zastávke, ktorá bola tiež 
zrekonštruovaná.
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ChOChOlNá-VElčICE
Názov: Revitalizácia centra obce Chocholná-Velčice

Celkové oprávnené výdavky: 335 651,67 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 318 869,09 €
• vlastné zdroje: 16 782,58 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 10/2009 • koniec realizácie 05/2011

Charakteristika projektu:
 
Projekt riešil rekonštrukciu centra obce so snahou o  nové funkčné využitie plôch 
(bývalý cintorín, kaplnka, okolie požiarnej zbrojnice). Boli zrealizované rozsiahle 
úpravy zelene, inštalované nové lavičky, odpadkové koše, stojany na  bicykle, 
fontány. Boli rozšírené miestne komunikácie, rekonštruované parkové osvetlenie 
a autobusová zastávka.
technicky sa zhodnotilo 150 m miestnych komunikácií, 230 m chodníkov, 833 m2 

spevnených plôch, 13 nových svetelných bodov. v  rámci projektu obec na  svoje 
náklady zrekonštruovala cestu iii/06128.
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Názov: Rekonštrukcia parku a komunikácií 
Centrálnej mestskej zóny v Ilave

Celkové oprávnené výdavky: 763 957,87 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 725 759,98 €
• vlastné zdroje: 38 197,89 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 06/2008 • koniec realizácie 09/2011

Charakteristika projektu:

Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny má za cieľ rekonštrukciu existujúceho 
parku, v rámci ktorého sa vybudujú chodníky, nové verejné osvetlenie a osadí parkový 
inventár. v blízkosti parku sa zrekonštruujú chodníky a miestne komunikácie. vytvoria 
sa nové parkovacie miesta. mesto zrealizuje rozsiahle úpravy zelene v  parku, ktorý 
tvorí väčšinu rozlohy centrálnej zóny. v parku budú inštalované viaceré prvky drobnej 
architektúry. Osadením týchto prvkov drobnej architektúry a výsadbou verejnej zelene 
sa zvýši estetická úroveň riešeného verejného priestranstva. Odstránením bariér pre 
imobilných občanov sa sprístupní zóna väčšiemu počtu ľudí. Revitalizáciou verejných 
priestranstiev a  intervenciou do  infraštruktúry sa dosiahne zatraktívnenie mestskej 
centrálnej zóny, čo v budúcnosti zvýši návštevnosť mesta a pomôže jeho rozvoju.

IlAVA
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lADCE
Názov: Revitalizácia v obci ladce

Celkové oprávnené výdavky: 357 248,08 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 339 385,68 €
• vlastné zdroje: 17 862,40 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 04/2009 • koniec realizácie 06/2011

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia centrálnej zóny v obci sa sústredila na plochu pred budúcim Obecným 
domom. v  rámci projektu tam bol vytvorený komunikačný a oddychový areál 
doplnený prvkami mestského mobiliáru a drobnej architektúry. Rekonštrukcia areálu 
zlepší reprezentatívnosť danej lokality a vytvorí prostredie pre peší pohyb a oddych. 
novovybudovaná autobusová zastávka na cementárenskej ul. spolu s prístreškom 
zlepší kultúru cestovania.



25

lEhOTA POD VTáčNIKOM
Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných 

priestranstiev po povodniach

Celkové oprávnené výdavky: 438 059,76 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 416 156,77 €
• vlastné zdroje: 21 902,99 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 04/2009 • koniec realizácie 12/2011

Charakteristika projektu:

Uskutočnením projektu sa v  centre obce zrevitalizujú nevyužívané plochy 
vybudovaním parkoviska (1402 m2), upravia sa verejné priestranstvá o výmere cez 
4600 m2, a vybudujú plochy verejnej zelene o rozlohe 480 m2. v rámci rekonštrukcie 
verejného osvetlenia sa inštaluje 35 ks svetelných bodov. Obnovia sa miestne 
komunikácie (379,16 m) a chodníky (375 m). Pribudnú prvky drobnej architektúry - 
4 lavičky, 4 odpadkové koše, altánok, fontána a premostenie. 
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lúKA
Názov: Regenerácia centra obce lúka

Celkové oprávnené výdavky: 398 803,82 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 378 863,63 €
• vlastné zdroje: 19 940,19 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 01/2009 • koniec realizácie 06/2011

Charakteristika projektu:

v rámci projektu obec zrekonštruovala 40 m miestnych komunikácií, chodníky, 
a  architektúru priestranstva v centre obce, kde sa nachádza autobusová zastávka 
a  miestne pohostinstvo. Osadené sú nové lavičky, realizované parkové úpravy 
zelene a inventáru (odpadkové koše, informačná tabuľa, sochy, ozdobné stĺpy). 
Zrekonštruovaná krytá zastávka autobusov spolu s parkovými úpravami, novými 
chodníkmi celkovo oživila priestor. vybudoval sa nový priestor, ktorý môže slúžiť ako 
pódium. v lokalite je kompletne zrekonštruované elektrické osvetlenie. výstavbou 
oporného múru pozdĺž potoka a priľahlého lesa sa architektonicky aj funkčne 
doplnila revitalizovaná oblasť. v čase realizácie stavby sa odkryl a preskúmal objekt 
pivnice pod kaštieľom. Preto sa oporný múr pod kaštieľom v mieste vstupu do pivnice 
prerušil. Obnovenie a znovuvyužívanie pivnice pridá centru obce na atraktivite.
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Názov: Revitalizácia námestia lysá pod Makytou

Celkové oprávnené výdavky: 838 111,15 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 796 205,59 €
• vlastné zdroje:  41 905,56 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 03/2009 • koniec realizácie 07/2011

Charakteristika projektu:

Obec v  rámci projektu komplexne dobuduje svoje centrálne verejné priestranstvo. 
Projekt sa sústreďuje na rekonštrukciu spevnených plôch určených na zhromažďovanie, 
výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, rekonštrukciu miestnej komunikácie a mosta, 
výstavbu nového verejného osvetlenia, sadové úpravy a  osadenie nových prvkov 
drobnej architektúry.
Po  realizácii projektu (leto 2011) vznikne ucelený kultúrno-oddychový priestor 
určený na zhromažďovanie občanov. Rekonštrukciou a výstavbou chodníkov sa zvýši 
bezpečnosť chodcov. informačné tabule zvýšia informovanosť návštevníkov o obci.

lySá POD MAKyTOu
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MyjAVA
Názov: Centrum mesta Myjava

Celkové oprávnené výdavky: 1 087 255,89 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 1 032 893,10 €
• vlastné zdroje: 54 362,79 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 09/2010 • koniec realizácie 02/2012

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia námestia milana Rastislava Štefánika (4032 m2) je realizovaná s cieľom 
esteticky a funkčne skvalitniť centrum mesta, a vytvoriť pešiu zónu. asfaltový povrch 
námestia bude nahradený zámkovou dlažbou a  námestie bude doplnené o  nové 
prvky drobnej architektúry ako sú lavičky a odpadkové koše. Bude osadené umelecké 
vodné dielo pre dosiahnutie vyššieho estetického dojmu z námestia. Po  obvode 
námestia bude situovaná zeleň. v nevyužitom priestore pri rieke myjava sa umiestni 
chodník (207,67 m). v lokalite sa vytvorí 84 parkovacích miest.



29

NOVá DuBNICA
Názov: Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie 

v Novej Dubnici

Celkové oprávnené výdavky: 1 314 932,20 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 1 249 185,59 €
• vlastné zdroje: 65 746,61 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 03/2009 • koniec realizácie 10/2011

Charakteristika projektu:

v  rámci projektu sa zrekonštruuje námestie o rozlohe cez 4  000 m2, ktorého 
architektonické riešenie zohľadňuje pôvodný architektonický návrh z 50-tych rokov 
v tom, že si zachová pravidelné ortogonálne členenie dlažby tmavších a svetlejších 
odtieňov. Bude inštalované umelecké dielo (vodný prvok) a vybudovaná fontánka 
na pitnú vodu. Po okraji námestia budú osadené lavičky (24 ks) a smetné koše (14 ks) 
a vytvorený priestor pre detské ihrisko. Revitalizovaná zeleň  o rozlohe cez 3 500 m2 

vytvorí prirodzené oddelenie oddychovej zóny námestia od miestnej komunikácie. 
Ďalej bude vybudované Wc s  prístupom pre imobilných, 443 m miestnych 
komunikácií, 2 autobusové zástavky a zrekonštruované verejné osvetlenie. 
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NOVáKy
Názov: úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia  

VO, chodníkov a autobusovej zastávky v Novákoch

Celkové oprávnené výdavky:  983 148,12 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  933 990,71 €
• vlastné zdroje:  49 157,41 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 12/2008 • koniec realizácie 11/2011

Charakteristika projektu:

Projekt bude realizovaný v časti pri autobusovej stanici, ktorá je prístupná z hlavnej 
komunikácie smer nováky – Prievidza. mesto celkovo zrekonštruuje 111 m chodníkov 
a  4  415 m2 spevnených plôch, včítane 834 m2 verejnej zelene, kde budú osadené 
viaceré prvky drobnej architektúry. 
Súčasťou projektu je aj vybudovanie 5 autobusových zastávok a jedného verejného 
Wc. Pri spevnených plochách ako aj pri hygienickom zariadení budú realizované 
opatrenia zamerané na debarierizáciu. v danej lokalite sa zrekonštruuje aj verejné 
osvetlenie – celkovo 223 svetelných bodov verejného osvetlenia.
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PODOlIE
Názov: Revitalizácia centra obce Podolie

Celkové oprávnené výdavky:  454 538,92 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  431 811,97 €
• vlastné zdroje:  22 726,95 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 05/2009 • koniec realizácie 09/2011

Charakteristika projektu:

cieľom projektu je revitalizácia okolia vodného toku a skvalitnenie prechodu medzi 
hlavnými ulicami v obci (Hlavná, Farská). v lokalite bude inštalované aj odpočívadlo. 
Pozdĺž štátnej cesty sa doplní pešia komunikácia so zábradlím a osvetlením.
v  severnej časti parku bude vybudovaný detský areál. v blízkosti areálu bude 
priestor zobrazujúci symbol obce. celý centrálny priestor bude dotvorený vhodným 
mobilárom a osvetlením.
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RyBANy
Názov: Rekonštrukcia námestia a miestneho parku v obci Rybany

Celkové oprávnené výdavky:  657 767,57 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  624 879,19 €
• vlastné zdroje:  32 888,38 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 03/2009 • koniec realizácie 09/2011

Charakteristika projektu:

Obec zrekonštruuje dve miestne komunikácie a chodník, a vybuduje nový chodník 
pre peších. Súčasťou projektu je rekonštrukcia elektrických sietí v miestnom parku, 
spevnenie verejných plôch a rôzne úpravy zelene a prvkov drobnej architektúry.
v  nadväznosti na  realizovaný projekt obec plánuje vybudovať detské ihrisko, 
turistické informačné tabule a náučný chodník.
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STARá TuRá
Názov: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej

Celkové oprávnené výdavky:  742 237,95 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  705 126,05 €
• vlastné zdroje:  37 111,90 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 10/2008 • koniec realizácie 11/2011

Charakteristika projektu:

cieľom rekonštrukcie je rozšíriť pešiu zónu a  vyriešiť dopravné prepojenie slepej 
časti ulice SnP s hlavnou ulicou SnP. Z kamenného mosta sa vylúči doprava, ktorá 
spôsobuje dopravné problémy. Pešia zóna a spevnené plochy budú pokryté farebným 
asfalto-betónom, dlažbou a dopravnými zábranami pre vjazd automobilov. Okolie 
pamätníku  1. svetovej vojny, ako aj celý peší ťah bude osvetlený jemnými svetelnými 
zdrojmi v dlažbe. celá plocha je riešená ako bezbariérová pre voľný pohyb telesne 
postihnutých občanov. v  rámci projektu sa v zóne vytvorí 95 odstavných plôch, 
z toho 3 pre imobilných občanov. autobusový záliv - autobusová zástavka sa preloží 
do jestvujúceho premostenia. Zrekonštruuje sa  verejné osvetlenie.
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TRENčIANSKA TEPlá
Názov: Regenerácia centrálnej zóny Trenčianska Teplá 

Celkové oprávnené výdavky: 669 573,56 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR: 636 094,88 €
• vlastné zdroje: 33 478,68 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 04/2009 • koniec realizácie 09/2011

Charakteristika projektu:

Realizácia projektu v obci zahŕňala tri nové autobusové zastávky spolu s plochou pre 
otáčanie autobusov, zrevitalizovanú zeleň v rámci ktorej dovtedy zanedbané zelené 
plochy sa zatrávnili a  opatrili okrasnou výsadbou. Bol rekonštruovaný chodník zo 
zámkovej dlažby a priľahlá miestna komunikácia, kde bol vymenený povrch vozovky 
a  zabezpečené jej odvodnenie, s  cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy a  chodcov 
v dopravne vyťaženom úseku (blízkosť cesty i/61). Boli vybudované dve nové vetvy 
verejného osvetlenia v riešenej zóne.
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TRENčIANSKA TuRNá
Názov: Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná

Celkové oprávnené výdavky:  994 402,91 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  944 682,76 €
• vlastné zdroje:  49 720,15 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 03/2009 • koniec realizácie 08/2011

Charakteristika projektu:

Projekt riešil úpravu spevnených plôch a verejnej zelene, rekonštrukciu 440 m 
miestnych komunikácii, takmer 1 km chodníkov, autobusovej zastávky a 58 ks 
verejného osvetlenia v centrálnej zóne obce. v rámci projektu sa upravila spevnená 
plocha pred kultúrnym domom (1317 m2), vybudovala sa terasa s rampou pre 
bezbariérový prístup. ihrisko bolo predelené spevnenou plochou pre letné 
posedenie. Priestor v okolí školy a pomníka sa sprístupnil verejnosti, zrekonštruovala 
sa autobusová zastávka spolu s nástupišťom. na zastávku sa umožnil bezbariérový 
prístup. Pred obecným úradom a miestnou škôlkou boli zrekonštruované odstavné 
plochy v počte 55 parkovacích miest a pešia zóna. nové prvky drobnej architektúry 
(20 lavičiek, 19 odpadkových košov) umožnia lepšie využitie priestoru pred kultúrnym 
domom.
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uhROVEC
Názov: Revitalizácia centra obce uhrovec 

Celkové oprávnené výdavky:  659 989,01 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  626 989,56 €
• vlastné zdroje:  32 999,45 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 04/2009 • koniec realizácie 03/2011

Charakteristika projektu:

Projekt riešil revitalizáciu centrálnej časti obce, v  rámci ktorej sa zrekonštruovali 
miestne komunikácie v  dĺžke 311 m, chodníky v  dĺžke 772 m,   postavili dve nové 
autobusové zastávky. Zmodernizovalo sa 24 ks stožiarov verejného osvetlenia. 
Rekonštrukcia verejného priestranstva (1658 m2) a  zelene po  ukončení projektu 
bude plniť estetickú a  relaxačnú funkciu. Úprava zelene zahŕňala predovšetkým 
výsadbu drevín, kríkov a trávnatých plôch, doplnená prvkami drobnej architektúry. 
Rekonštrukciou verejného priestranstva (1658 m2) a zelene sa výrazne zlepšila 
estetická a relaxačná funkcia centra obce.
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ZEMIANSKE KOSTOľANy
Názov: Revitalizácia centra obce Zemianske Kostoľany

Celkové oprávnené výdavky:  521 925,89 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  495 829,60 €
• vlastné zdroje:  26 096,29 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 01/2009 • koniec realizácie 12/2011

Charakteristika projektu:

v rámci projektu obec realizuje rekonštrukciu centra s cieľom vytvoriť v lokalite 30 
parkovacích miest, rekonštruovať priľahlé miestne komunikácie a  chodníky pre 
peších, a spevniť a zrekonštruovať zelené plochy. Realizáciou projektu dôjde k úprave 
verejných priestranstiev a  prvkov verejnej zelene, rozšíri sa verejné osvetlenie, 
zrekonštruujú sa chodníky i  miestna komunikácia. Po  ukončení realizácie aktivít 
projektu bude vyriešené nové funkčno-prevádzkové usporiadanie a architektonické 
riešenie centrálneho priestoru obce so zámerom vytvorenia atraktívneho 
a  efektívneho prostredia, a  to najmä rekonštrukciou detského ihriska a  výsadbou 
novej zelene. 
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ZlIEChOV
Názov: Regenerácia centrálnej zóny obce Zliechov

Celkové oprávnené výdavky:  447 269,98 €
• Z toho príspevok eRDF+ŠR:  424 906,48 €
• vlastné zdroje:  22 363,50 €

Trvanie projektu:
• Začiatok realizácie 02/2009 • koniec realizácie 05/2012

Charakteristika projektu:
 
Realizáciou projektu dôjde k  lepšiemu prepojeniu troch verejných priestranstiev 
v  obci (pri obecnom úrade, kultúrnom dome a  autobusovej zastávke). Budú 
vybudované nové spevnené plochy, dláždené betónovou dlažbou, a  chodníky 
s novým povrchom zo zámkovej dlažby.
v priebehu 2011 sa uskutočnia pri verejnej zóne pri kultúrnom dome nové sadové 
úpravy doplnené detskými preliezačkami. Doplní sa zeleň pozdĺž štátnej cesty a pri 
pamätníku pri obecnom úrade. Dôjde k premiestneniu pamätného dela do nových 
priestorov. nová betónová spevnená plocha priamo pred obecným úradom umožní 
estetické umiestnenie historickej hasičskej striekačky. Jednotlivé rekonštruované 
i novozaložené plochy budú doplnené novým parkovým osvetlením.
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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. 032/655 54 52, svorad.harcek@tsk.sk

Projektoví manažéri
ing. Soňa Hatiarová 032/655 54 53, sona.hatiarova@tsk.sk
mgr. Branislav Hudec 032/655 54 50, branislav.hudec@tsk.sk
RnDr. viliam Harasník, PhD. 032/655 54 51, viliam.harasnik@tsk.sk

Finančné manažérky
ing. Janka Hrebíková 032/655 54 54, janka.hrebikova@tsk.sk
ing. Daniela Damašková 032/655 54 56, daniela.damaskova@tsk.sk
ing. nadežda Jakúbková 032/655 54 61, nadezda.jakubkova@tsk.sk

Kontrolné manažérky
mgr. iveta kohoutková 032/655 54 58, iveta.kohoutkova@tsk.sk
ing. eva Gregušová 032/655 54 60, eva.gregusova@tsk.sk

Manažér monitorovania a hodnotenia
ing. Peter Pilko 032/655 54 57, peter.pilko@tsk.sk

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

prostredníctvom Regionálneho operačného programu.
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