
                                                                                                                            

Názov projektu:  Úprava verejných priestranstiev – Horná Strehová
Prioritným cieľom projektu je  úprava verejných priestranstiev  /námestie/,  prostredníctvom
ktorého sa docieli vyššia atraktivita obce, kvalita života občanov a jej celkovo miestny rozvoj
-   posilnenie miestnej komunity úpravou spoločných obľúbených verejných priestorov
-  zvýšenie  bezpečnosti  a  zlepšenie  vybavenosti  a  funkčnosti  centrálneho  verejného
priestranstva pre organizovanie kultúrnych podujatí
-  zatraktívnenie prostredia obce a zlepšenie miestnej infraštruktúry vidieka
-  vytvorenie  hodnotných  plôch  /prirodzeného  centra/  za  účelom  regenerácie  a  oddych
obyvateľov
-   zlepšenie  stavu  obecného  majetku,  využitie  kultúrneho  a  priestorového  potenciálu  pre
rozvoj obce

Predmet projektu: 
Predkladaný projekt rieši úpravu jestvujúcej štrkovej spevnenej plochy a štrkového chodníka v
centre obce Horná Strehová, t.j. úprava obecnej plochy na verejné priestranstvo vhodné na
usporiadanie  kultúrno-spoločenských  podujatí  ako  sú:  deň  obce,  deň  detí  a  rôzne  iné
predstavenia a koncerty. Predmetom predkladaného projektu je úprava, resp. rekonštrukcia
verejného priestranstva s mobiliárom, ktorý je dôležitý pre rozvoj miestnej kultúry, vytvorenie
centrálnej zóny a organizovanie miestnych podujatí vzhľadom na nevyhovujúci súčasný stav
daného priestoru. Kvalitná miestna infraštruktúra, medzi ktoré patrí aj kvalitná centrálna zóna
verejného priestranstva pre organizovanie verejných podujatí pre široké vrstvy obyvateľstva, je
jedným z faktorov rozvoja obce, pretože umožňuje a podporuje predovšetkým sociálny rozvoj
obce,  no  zároveň  aj  rast  jej  konkurencieschopnosti.  Snahou  obce  je  vytvoriť  priaznivé
podmienky pre obnovu miestneho vidieckeho turistického ruchu. 
Predmetom projektu je úprava verejného priestranstva, ktorá pozostáva: 
- búracie a zemné práce, 
- chodník – betónová zámková dlažba, 
- asfaltová plocha, 
- oplotenie zadnej časti asfaltovej plochy, 
- dažďová kanalizácia – odvod vody zo strechy obecného úradu, 
- sadové úpravy (zelená infraštruktúra), 
- mobiliár – lavičky a smetné koše. 

Súčasný stav predmetu projektu: 
Riešené územie sa nachádza v centre (strede) obce Horná Strehová, za obecným úradom  a

kultúrnym domom na parcelách č. 124/1, 1963/4. V súčasnosti na pozemku je štrková spevnená plocha
a štrkový chodník, ktoré je bez obrúbenia. Nakoľko plocha nie je obrúbená využívaním plochy sa štrk
nedostatočnej hrúbky, bez vyhovujúceho zhutneného podkladu roztláča a postupne sa stráca. Dané
miesto je sprístupnené z miestnej komunikácie. Funkčnosť priestoru nespočíva len v úprave verejného
priestranstva, ale ide aj o zvýšenie atraktivity a estetizácie centra obce, ktorý v súčasnosti nespĺňa svoj
účel.  Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  skutočnosti  súčasného  stavu  priestoru,  je  úprava  verejného
priestranstva  v  centre  obce  (využívaná  ako  námestie)  pre  ďalší  rozvoj  obce  Horná  Strehová
nevyhnutná.



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
Oblasť zamerania:              6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Kód Výzvy:         13/PRV/2015
Poskytovateľ:    Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ:          Obec  Horná Strehová
Sídlo:                   Horná Strehová č. 26, 991 02 Dolná Strehová                
Miesto realizácie projektu:  SR, Banskobystrický kraj, okres: Veľký Krtíš, Obec Horná Strehová

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:   33 721,64 EUR
( slovom : tridsaťtritisícsedemstodvadsaťjeden EUR a šesťdesiatštyri eurocentov )
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR):   33 721,64 EUR
( slovom : tridsaťtritisícsedemstodvadsaťjeden EUR a šesťdesiatštyri eurocentov )
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