
                                                                   
   
 

Informácia o podporenom projekte 
 

Obec Hažlín získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia 
miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín“, ktorý 
bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 
Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2010/01. 
 
Miesto realizácie projektu: Hažlín 
 
Hlavný cieľ projektu:  Hlavným cieľom projektu je Regenerácia sídla Hažlín posilnením 
vybavenosti územia a komplexným riešením centrálneho verejného priestranstva 
prostredníctvom Zvýšenia konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti 
verejných priestranstiev v nadväznosti na príslušný cieľ opatrenia ROP. Tento cieľ bude 
naplnený konkrétnymi špecifickými cieľmi projektu a 5-timi činnosťami regenerácie sídel a to 
úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, výstavba a rekonštrukcia verejných 
osvetlení , výstavba a rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch, rekonštrukcia miestnych 
komunikácii  a  Autobusová zastávka. Realizáciou investičného zámeru dosiahneme zvýšenie 
konkurencieschopnosti obce a kvality poskytovaných služieb v nadväznosti na podporu 
rozvojového potenciálu obce. Realizácia hlavnej aktivity bude pozostávať s nasledovných 
stavebných objektov: 
 
SO-01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
SO-02 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 
SO 03 Autobusová zastávka 
SO 04 Verejné osvetlenie 
SO-05 Sadové úpravy a drobná architektúra 
 
Po ukončení projektu budú naplnené tieto ukazovatele:  
 

 Počet regenerovaných sídel: 1 
 Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií: 0,23 km 
 Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí: 461 632,44€ 
 Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu: 461 632,44€ 
 Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu: 5 
 Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu 

rovnosti príležitostí: 1 
 Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu: 1 
 Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom 

intervencií regenerácie sídiel: 1180 
 
Časový harmonogram: 
 
Dátum začatia realizácie: 04/2011 
Dátum ukončenia realizácie: 11/2012 



                                                                   
   
 

Výška poskytnutého NFP(95% oprávnených výdavkov): 435 737,93 Eur 
 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku : Mgr. Zuzana 
Pavlovičová, Enviroprojekt s.r.o., apa.pavlovicova@gmail.com 
 

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 
 

www.ropka.sk 
 
 

Investícia do vašej budúcnosti 
 


