
Krajina Slovenská republika  

NUTS III Trnavský kraj 

Názov operácie Rekonštrukcia a zabudovanie centrálnej zóny obce Topoľníky 

výzva ROP-4.1a-2009/01 

opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 

prioritná os 4 – Regenerácia sídiel 

Regionálny operačný program  

Prijímateľ Obec Topoľníky 

Trvanie operácie 17.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 

16.04.2012 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 

23.05.2012 – finančné ukončenie projektu 

Cieľ  Konvergencia 

Financovanie 

(EUR) 

Celkové oprávnené výdavky: 699 975,77 EUR 

Príspevok ERDF: 594 979,32 EUR 

Národné zdroje:   69 997,67 EUR 

Regionálne zdroje:   34 998,78 EUR 

Súkromné zdroje: - 

Kontaktné údaje Meno: Bc. László Bacsó 

Organizácia: Obec Topoľníky 

Adresa: Hlavná 126, 930 11 Topoľníky 

E-mail: bacso@topolniky.sk 

Internet: www.topolniky.sk 

Popis operácie Realizáciou projektu sa výrazne skvalitnil technický stav existujúcej 
infraštruktúry, dobudovali sa chýbajúce spevnené plochy a parkoviská. 
V riešenom území sa odstránil celý rad problémov s opotrebovanosťou 
existujúcej infraštruktúry, absenciou bezbariérovosti,  zastaralým dispozičným 
a dopravným riešením centrálnej zóny. Vplyvom architektonických 
a dispozičných zmien, reorganizáciou dopravy a sadovníckymi úpravami sa 
zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v centre, dostupnosť občianskej 
infraštruktúry (prístup k ZŠ, OÚ, KD, športovému ihrisku,...). 

Spôsob 
implementácie 
operácie 

Hlavná aktivita projektu riešila nasledovné činnosti: 

- Rekonštrukcia spevnených plôch  
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
- Výstavba chodníka 
- Úprava verejnej zelene 
- Rekonštrukcia verejného hygienického zariadenia 
- Výstavba autobusových zastávok 
- Súbor prvkov drobnej architektúry 
- Výstavba verejného osvetlenia 
- Trvalé a dočasné dopravné značenie 

 

Podporné aktivity projektu: 

- projektové a inžinierske práce  

- proces verejného obstarávania 

- externý manažment projektu 

Všetky uvedené činnosti boli zabezpečené dodávateľským spôsobom. 

Popis príspevku 
k cieľom HP 
(TUR, IS, RP, MRK 

Výstupy a výsledky projektu sú určené všetkým občanom, bez ohľadu na rasu, 
vek, náboženstvo, pohlavie, či iné diskriminačné faktory. Z celkového počtu 
obyvateľov obce je cca 100 rómskych obyvateľov.  

Pri rekonštrukcii a dobudovaní spevnených plôch námestia, parkovacích miest, 
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komunikácií a chodníkov sa veľký dôraz kládol na bezbariérovosť, pri úpravách 
zóny boli brané do úvahy také faktory ako blízkosť ZŠ, detského ihriska, 
potreba vytvorenia pešej zóny, a pod.           

Plnenie hodnôt 
vybraných 
ukazovateľov 

Názov a merná jednotka Východisko
vá hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Hodnota projektu zameraného na 
debarierizáciu - EUR 

0 700 012,77 700 012,77 

Počet aktivít regenerácie sídiel 
realizovaných v rámci projektu - 
počet 

0 6 6 

Počet vytvorených pracovných 
miest cielene pre MRK - počet 

0 0 0 

 

 

Fotodokumentácia:  

 

                      
 

  
 

Tento článok je vydaný v rámci projektu „Informovanie a publicita SO/RO pre ROP v TTSK 

v rokoch 2010-2015“ 

 


