
          

 

Schválené žiadosti v rámci PRV v roku 2021: 

1. Žiadateľ: Obec Remetské Hámre 

Aktivita:  2.4.1 Úprava a tvorba verejných priestranstiev (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hámre“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 15.000,00 € 

2. Žiadateľ: Obec Bežovce 

Aktivita:  2.4.1 Úprava a tvorba verejných priestranstiev (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Modernizácia kamerového systému v obci Bežovce“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 15.000,00 € 

3. Žiadateľ: Obec Jovsa 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu využívaniu voľného času“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 16.786,80 € 

4. Žiadateľ: Obec Krčava 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Detské ihrisko“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 17.996,12 € 

5. Žiadateľ: Obec Koňuš 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Výstavba detského parku v obci Koňuš“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 18.000,00 € 

 

 

 

 

 



 

6. Žiadateľ: Obec Ruská Bystrá 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Ruská Bystrá – rekonštrukcia amfiteátra“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 17.950,58 € 

7. Žiadateľ: Obec Baškovce 

Aktivita:  2.4.1 Úprava a tvorba verejných priestranstiev (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Dom smútku – Rekonštrukcia schodiska DS“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 14.690,21 € 

8. Žiadateľ: Obec Ruskovce 

Aktivita:  2.4.1 Úprava a tvorba verejných priestranstiev (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Výmena strechy na Dome smútku“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 14.999,92 € 

9. Žiadateľ: Obec Sejkov 

Aktivita:  2.4.1 Úprava a tvorba verejných priestranstiev (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Dokončenie rekonštrukcie DS Sejkov“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 15.000,00 € 

10.    Žiadateľ: Obec Jenkovce 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 18.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.   Žiadateľ: Obec Úbrež 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci 

Úbrež“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 17.994,42 € 

12.   Žiadateľ: Obec Porúbka 

Aktivita:  3.1.1 Budovanie a obnova voľnočasovej a kultúrnospoločenskej infraštruktúry 

vrátane vybavenia (výzva 7.4) 

Názov projektu: „Výstavba detského ihriska“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 17.998,74 € 

13.    Žiadateľ: Obec Koromľa 

Aktivita:  1.3.2 Podpora investícií  do rekreačnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného 

ruchu (výzva 7.5) 

Názov projektu: „Vyhliadková veža „Baňa“ v obci Koromľa“ 

Vydané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške: 15.000,00 € 

 

 


