
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: 

 

Autobusová zastávka – obec Varadka 

Cieľ: 

Rekonštrukcia a modernizácia dvoch 

autobusových zastávok na území obce 

Varadka.  

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Obec Varadka 

15.413,94 EUR 

  15.413,94 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 Varadka 

Názov projektu Autobusová zastávka – obec Varadka 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-Q002-512-003-002 

Miesto realizácie 
projektu2 

Obec Varadka 

Doba realizácie projektu 6 mesiacov  v období  od 01/2022 do 6/2022 

Výška schváleného NFP 15.534,13 € Skutočná výška NFP 15.413,94 € 

Výška schválených COV 16.351,72 € Skutočná výška COV 16.225,20 € 

Predpokladaná celkové 
výdavky projektu3 

16.351,72 € 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

16.225,20 € 

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

Projekt s názvom ,, Autobusová zastávka – obec Varadka " riešil havarijný stav 
miestnych autobusových zastávok, ktorý vyvolával negatívny prvý dojem z estetickej 
stránky obce.  Obec Varadka projektom zrealizovala modernizáciu dvoch autobusových 
zastávok situovaných na začiatku a konci obce za účelom skvalitnenia technickej 
infraštruktúry obce.  Novo zrekonštruované autobusové zastávky zatraktívnili prostredie 
obce, zabezpečili plnohodnotný priestor pre čakajúcich ľudí na autobusy a zlepšili 
životné podmienky pre cestujúcich.  
Realizáciou tejto aktivity projektu sa dosiahli stanovené merateľné ukazovatele, a to 
počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a 
parkovísk v počte 2 zastávky. 
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.) 

Obec Varadka pri realizácií projektu mala problém s vysúťaženým zhotoviteľom stavby, 
ktorý odstúpil od zmluvy, preto obec vyhlásila nové verejné obstarávanie na rovnaký 
predmet zákazky. 
MAS v rámci realizácie projektu sa 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 

 



 

 

 

Autobusová zastávka č. 1 v obci Varadka pred a počas realizácie 

 



 

 

 

Autobusová zastávka č. 2 v obci Varadka pred a počas realizácie 



 

Zastávka č. 1 v obci Varadka 

 

 

Zastávka č. 2 v obci Varadka 


