Projekt – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a chodníkov v obci Ruská Nová Ves
Obec Ruská Nová Ves realizovala v roku 2014 projekt s názvom „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií a chodníkov – Chodník č. 1 a 2 v obci Ruská Nová Ves“.
Chodník sa nachádza v intraviláne obce Ruská Nová Ves pri štátnej ceste. Projektovaný
chodník začína pri miestnom Rímskokatolíckom kostole a vedie v nadväznosti s ďalším
chodníkom ku Materskej škole, Základnej škole a Gréckokatolíckemu chrámu v obci.
Predmetné územie je v mierne kopcovitom teréne. Chodník vymedzuje štátna
komunikácia a ploty rodinných domov.
Obec uzatvorila dňa 27.02.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. 4600055 za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených
výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR
2007-2013. Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutá z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry bude 49.662,00 €, dotácia na DPH : 7449,30 €, obec
spolufinancovala projekt vo výške 24.989,25 €.
Projekt je vypracovaný na základe výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry
zastúpenej MAS Šafrán, o.z. č. 24/2013/PRV/MAS 46 na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci
implementácie Intergrovanej stratégie rozvoja územia MAS Šafrán na roky 2009 – 2015
„Chránime spolu poklady Šafránu“ a v súlade s opatrením PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia
MAS Šafrán, opatrenie 1.2. Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym
a ekologickým využitím.
Projekt rekonštrukcie chodníka nadväzuje na predchádzajúce aktivity jednotlivých obcí
v rámci pôsobnosti územia MAS Šafrán, pričom je v súlade so strategickým plánom
a rozvojom územia MAS Šafrán na ďalšie obdobie.
Po realizácii projektu sa zlepšila kvalita miestnej infraštruktúry. Účelom rekonštrukcie
je zabezpečenie vhodných podmienok na bezpečný a pohodlný pohyb peších v obci ako
aj zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci.
Prospech z realizovaného projektu majú obyvatelia obce, chatári, záhradkári i ostatní
návštevníci obce.
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