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PODPORA DOBUDOVANIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY (POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE) 
v obciach s prítomnosťou MRK 
(kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2) 

 

 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 14.01.2022 

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 28.02.2022 

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 10 mil. Eur 

Oprávnení žiadatelia: Obce s prítomnosťou MRK zapísané v Atlase rómskych komunít 

2019 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov: v závislosti od počtu MRK 

 
Oprávnené aktivity: 

- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá 

- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej) 

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov 

- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov a mostných objektov pre 

motorové vozidlá 

- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 

uvedených podporených objektov/ objektu 

- výstavba verejného osvetlenia 

- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 

infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti 

 
❖ Predmetom realizácie projektu nemôže byť výlučne len výstavba verejného 

osvetlenia. 

❖ Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o 

rekonštrukciu. 

❖ Podporené môže byť len osídlenie, ktoré nebolo súčasťou už schválenej ŽoNFP v 

predchádzajúcich kolách tejto výzvy. 
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Oprávnené výdavky: 
 
 

Oprávnený výdavok Benchmark Finančný limit 

Cesty 

(novostavba, rekonštrukcia) 

115,00 EUR/m2 149,50 EUR/m2 

Chodníky 

(novostavba) 

115,00 EUR/m2 149,50 EUR/m2 

Chodníky 

(rekonštrukcia) 

100,00 EUR/m2 130,00 EUR/m2 

Cesty 

(rekonštrukcia – výmena 

povrchu       -       podkladná 

a obrusná vrstva vozovky) 

70,00 EUR/m2 - 

Mosty, lávky 

(novostavba) 

1 490,00 EUR/m2 2 085,00 EUR/m2 

Mosty, lávky – presypaný 

(novostavba) 
1 200,00 EUR/m2 1 680,00 EUR/m2 

Mosty, lávky 

(rekonštrukcia) 

1 790,00 EUR/m2 2 515,00 EUR/m2 

Mosty, lávky – mostný 

zvršok 

(rekonštrukcia) 

615,00 EUR/m2 - 

Verejné osvetlenie 

(novostavba) 
115,00 EUR/m2 - 

 

 
Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, 

podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST 

Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo na tel. čísle: 0948 174 346. 

 

 
Tešíme sa na budúcu spoluprácu 

 

 
 

Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov 
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