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B2 - ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI A DOSTUPNOSTI SÍDIEL 
 
 
PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ? 

- obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 
(vrátane), 

- združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
 
AKÉ AKTIVITY MÔŽETE REALIZOVAŤ? 

1. výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich 
obec s mestom, súčasťou môžu byť : 

- vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule, 
- stacionárne informačné systémy, 
- systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze 

2. budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v obciach a 
mestách ako: 

- budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov, 
- budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov, 
- odstraňovanie úzkych miest v doprave,  
- odstraňovanie bariér,  
- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných 

účastníkov dopravy - cyklisti, chodci, 
- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného 

značenia vrátane svetelnej signalizácie, 
- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej 

nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov, 
 

Vyššie uvedené aktivity je žiadateľ oprávnený realizovať na takých trasách a miestach, na ktorých 
dochádza k reálnemu zvyšovaniu bezpečnosti dopravy - na hlavných cestných ťahoch  v rámci 
obce, frekventovaných uliciach v obci. Musí byť preukázateľné, že vybudovanie bezpečnostného 
prvku je naozaj účelné vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti dopravy. 

 
Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií nie je oprávnená, resp. je oprávnená iba v 
rozsahu, ktorý priamo súvisí s vyššie uvedeným popisom oprávnenej aktivity a je nevyhnutný pre 
realizáciu projekt. 
 
KOĽKO FINANCIÍ MÔŽETE ŽIADAŤ V RÁMCI VÁŠHO PROJEKTU? 

- Minimálna výška príspevku: 5 000,00  EUR 
- Maximálna výška príspevku: 30 000,00 EUR  
- Celkový rozpočet na danú výzvu: 30 000,00 EUR 
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VAŠE SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU 
- Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %. 
- Príspevok na projekt sa vypláca systémom refundácie, predfinancovania, alebo kombinácie 

refundácie a predfinancovania. 
 
DO KEDY MÔŽETE PREDLOŽIŤ SVOJ PROJEKT? 

- Výzva je otvorená, a teda žiadať o príspevok môžete do vyčerpania finančnej alokácie, 
pričom hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiac od predchádzajúceho 
hodnotiaceho kola a to vždy k 1. dňu príslušného mesiaca. 

 
NA ČO KONKRÉTNE MÔŽETE POUŽIŤ FINANCIE? 

• výdavky na obstaranie softvéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s 
používaním softvéru - napr. riadiaci softvér pre informačné systémy, elektronické 
informačné tabule a pod.  

• modernizácia softvéru – napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich 
softvér) pre informačné systémy, elektronické informačné tabule a pod. Výdavky na softvér 
sú oprávnené len v kombinácii s oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej 
inej skupiny výdavkov pre túto oprávnenú aktivitu. 

• realizácia nových stavieb, 
• rekonštrukcie, modernizácia a stavebno-technické úpravy existujúcej infraštruktúry 
• elektronické informačné tabule, 
• ostatný hardware k softvéru 
• autobusové zastávky 
• parkovacie systémy 
• dopravné značenie, svetelná signalizácia a pod. ak nie je súčasťou dodávky stavebných prác, 
• elektronické informačné tabule, 
• dopravné značenie, svetelná signalizácia a pod. ak nie je súčasťou dodávky stavebných prác, 

 
 ĎALŠIE INFORMÁCIE 

• Žiadateľ nemusí realizovať verejné obstarávanie pred predložením ŽoPr  

• Žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu projektu a predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 9 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, najneskôr však do 
30.11.2023.  

• Žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS 

 

V prípade otázok neváhajte a kontaktujte: 

Mgr. Petra Martausová 
manažér MAS Tatry - Pieniny LAG 
mobil: +421 (0)910 934 115 
email: kovarova@tatry-pieniny.com 
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