
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: 

 

Autobusová čakáreň - Rekonštrukcia 

Cieľ: 

Rekonštrukcia a  výmena pôvodnej 

autobusovej čakárne na území obce 

Kurimka.  

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Obec Kurimka 

10.531,72 EUR 

  10.531,72 EUR 



                 
 

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS 
 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou  

Názov MAS Občianske združenie Dukla 

Kód projektu MAS1 Q002 

Špecifický cieľ 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

Kód výzvy na 
predkladanie ŽoPr 

IROP-CLLD-Q002-512-003 
 

Kód a názov aktivity 
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 

 

Názov Užívateľa Obec Kurimka 

Názov projektu Autobusová čakáreň - Rekonštrukcia 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-Q002-512-003-004 

Miesto realizácie 
projektu2 

Obec Kurimka 

Doba realizácie projektu 6 mesiacov  v období  od 07/2021 do 12/2021 

Výška schváleného NFP 10.531,72 € Skutočná výška NFP 10.531,72 € 

Výška schválených COV 11.086,02 € Skutočná výška COV 11.086,02 € 

Predpokladaná celkové 
výdavky projektu3 

11.086,02 € 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

11.086,02 € 

 
Stručný opis projektu 
a opis dosiahnutých 
cieľov a prínosov pre 
územie MAS 

 
Projekt s názvom ,,Autobusová čakáreň - Rekonštrukcia" bol zameraný na výmenu 
pôvodnej autobusovej čakárne na území obce Kurimka za novu a tým vytvorenie 
podmienok pre lepšie a pohodlnejšie čakanie na autobus pre obyvateľov obce ako aj pre 
návštevníkov. Vybraný typ zastávky spĺňa základne funkcie prístrešku pre obyvateľov 
cestujúcich autobusmi, ako je ochrana pred dažďom, ale aj miesto na sedenie. 
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie kvality technického vybavenia, predovšetkým 
však súlad s platnými normami a predpismi, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, zlepšenie 
kultúry cestovania a zlepšenie estetického vzhľadu, ktorý vytvára prvý dojem o obci .  
Projekt je v súlade so stratégiou CLLD: Kraj pod Duklou – územie s perspektívou a svojou 
realizáciou prispieva k plneniu špecifického cieľa IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných 
vzťahov medzi vidieckymi rozvojovým centrami a /ich zázemím vo verejných službách          
a vo verejných infraštruktúrach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1 Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD 
2 Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely 
3 Vrátane neoprávnených výdavkov 



  
   
                 
 

 

 
Problémy, ktoré sa 
vyskytli u užívateľa  
alebo s ktorými sa MAS 
stretla v rámci projektu 
(napr. pri kontrole 
protokolov o výbere ŽoPr, 
pri odbornom hodnotení, 
pri realizácii projektu - 
kontrole verejného 
obstarávania, pri dodaní 
predmetu zákazky 
užívateľovi, pri kontrole 
žiadostí o platbu, pri 
dodržaní časového 
harmonogramu, 
merateľných 

ukazovateľov atď.) 

V rámci realizácie projektu sa MAS nestretla s problémami. 

PRÍLOHA č. 1 
Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia 
počas realizácie projektu  

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu 

 
























