
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: 

Vybudovanie odstavnej plochy pre MV, pre 

cestujúcich na linkách SAD v obci Beňadikovce 

Cieľ: 

Zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti 

verejnej dopravy v obci pre motorové 

vozidla vybudovaním parkovacích miest pre 

cestujúcich na linkách SAD v obci 

Beňadikovce. 

Prijímateľ:  

Nenávratný finančný príspevok: 

Výška finančnej podpory z EÚ: 

Obec Beňadikovce 

24.052,29 EUR 

  24.052,29 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 Beňadikovce 

Názov projektu 
Vybudovanie odstavnej plochy pre MV, pre cestujúcich na linkách SAD 
 v obci Beňadikovce 

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

Miesto realizácie 
projektu2 

Beňadikovce 

Doba realizácie projektu 9 mesiacov + 3 mesiace  07/2021 – 06/2022 

Výška schváleného NFP 24.052,29 € Skutočná výška NFP 24.052,29 € 

Výška schválených COV 25.318,20 € Skutočná výška COV 25.318,20 € 

Predpokladaná celkové 
výdavky projektu3 

25.318,20 € 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

25.318,20 € 

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

Projekt „Vybudovanie odstavnej plochy pre MV, pre cestujúcich na linkách SAD v obci 
Beňadikovce“ rieši vybudovanie odstavnej plochy pre motorové vozidlá, ktorá v obci 
absentovala. Najväčším prínosom je  pre obyvateľov obce cestujúcich/dochádzajúcich 
do/z obce, ktorí prichádzajú k autobusu motorovým vozidlom. Projekt je situovaný  
v centre obce – v intraviláne obce, v blízkosti už zrekonštruovanej autobusovej zastávky. 
Pre motorové vozidlá sa vybudovali  dostatočné kapacity potrebné z hľadiska plynulosti 
a bezpečnosti verenej dopravy v obci. Projekt zabezpečil vytvorenie 5 parkovacích miest, 
z toho 1 parkovacie miesto je určené pre zdravotne postihnutých. 
Projekt svojou realizáciou prispeje 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.) 

Obec Beňadikovce počas realizácie projektu sa stretla s rizikom nepriazne počasia 
a výskytom ochorenia COVID 19, pre ktoré musela požiadať o predlženie lehoty na 
ukončenie realizácie projektu, nakoľko nebolo možné dokončiť projekt asfaltovaním 
potrebných plôch. 

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

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu 

 







 


