
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: 

 

Autobusová zastávka „JURKOVA VOĽA“ 

Cieľ: 

Cieľom projektu je demontáž jestvujúcej 

oceľovej (plechovej) konštrukcie zastávky, 

osadenie novej drevenej autobusovej 

zastávky a výstavba spevnenej plochy pred 

zastávkou. 

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Obec Jurkova Voľa 

10 015,29 EUR 

  10 015,29 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 Jurkova Voľa 

Názov projektu Autobusová zastávka „JURKOVA VOĽA“ 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-Q002-512-003-007 

Miesto realizácie 
projektu2 

Prešovský kraj, okres Svidník, obec Jurkova Voľa, C – KN č. 419 (E - KN č. 854) 

Doba realizácie projektu 03/2022 – 12/2022 

Výška schváleného NFP 10.015,29 Skutočná výška NFP 10.015,29 

Výška schválených COV 10.542,41 Skutočná výška COV 10.542,41 

Predpokladaná celkové 
výdavky projektu3 

10.542,41 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

10.542,41 

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

 Cieľom projektu Autobusová zastávka „JURKOVA VOĽA“  bolo zabezpečiť bezpečnosť 
cestujúcich a estetický vzhľad v obci. V rámci projektu sa  vymenila stará  plechová 
autobusová  zastávka, ktorá  bola v   nevyhovujúcom stave za novú drevenú autobusovú 
zastávku, ktorá zvýšila komfort pre cestujúcich a vytvorili sa vhodné podmienky pre 
zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov obce, turistov aj návštevníkov obce v súlade 
s ochranou životného prostredia  a so zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja. 
Rekonštruovaná zastávka je umiestnená na pôvodnom mieste, tak ako je to v obci 
zvykom, kde sa nachádza otočná autobusov a je tradičným východiskovým bodom pre 
turistov po turistickej značenej trase. Turisti využívajú zastávku aj ako odpočívadlo na 
túrach. Stavba je prístupná z verejnej komunikácie po novej spevnenej ploche pred 
autobusovou zastávkou. 
Úspešnou realizáciou projektu sa naplnil stanovený merateľný ukazovateľ B201 „Počet 
vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk“ 
v hodnote „1“. 
Projekt svojou realizáciou prispel k plneniu špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie 
udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo 
verejných službách a 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.) 

Počas realizácie projektu obec Jurkova Voľa neidentifikovala žiadne problémy. 
 
 

PRÍLOHA č. 1 
Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia 
počas realizácie projektu (ak relevantné) 

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu 

 



 

Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa pred realizáciou 

 

Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie 



  

Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie 

 

Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie 



 

Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie 

 

Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa po realizácií 


