
 

Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

 

           Obec Priepasné podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Modernizácia 

detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné“. Projekt sa realizuje s podporou 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 

2014-2020.  
 

Základné informácie o projekte: 

Fond Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

Program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Číslo a názov 

opatrenia/podopatrenia v 

súlade so stratégiou CLLD 

Opatrenie 1.1 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

Podopatrenie 

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) 

Názov MAS / výzva č, Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina / MAS_038/7.4./2 

Názov projektu 
Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci 

Priepasné 

Kód projektu 309070Z228 

Hlavný cieľ projektu 

 

- zabezpečenie vyššej atraktivity obce 

- zlepšenie kvality života prostredníctvom modernizácie detského 

ihriska 

- vytváranie podmienok pre trávenie voľného času vrátane 

príslušnej infraštruktúry 

- sociálne začleňovanie vrátane osôb so zdravotným postihnutím  

Stručný opis projektu 

Cieľom projektu je zabezpečenie vyššej atraktivity obce a zlepšenie 

kvality života prostredníctvom modernizácie detského ihriska, ktoré 

sa nachádza pri Komunitnom centre v obci Priepasné. Podstatou 

projektu je premiestnenie starých prvkov detského ihriska na nové 

miesta a doplnenie o nové, atraktívne a certifikované prvky. Celé 

ihrisko bude po realizácii spočívať z troch častí a to z fitparku, 

detského ihriska a workoutu. V oblasti fitparku bude umiestnený 

stacionárny bicykel, veslovací trenažér, dvojitý twister, pomôcka na 

precvičovanie kĺbov a pomôcka na precvičovanie ramien, z každého 

po jeden kus. Tieto prvky sú vhodné pre všetky vekové kategórie, 



 

najmä však pre starších ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu. 

Detské ihrisko bude pozostávať z atrakcií ako je opičia dráha, 

balančný lanový mostík, jednovežová zostava so šmýkačkou, 

dvoma tunelmi a 1 lanovým tunelom, pružinová hojdačka na dvoch 

pružinách pre deti a preklápacia hojdačka. Oblasť workoutu bude 

obsahovať jednu zostavu pozostávajúcu z horizontálneho rebríka, 

hrazdy, nízkej hrazdy, kombinovanej hrazdy a vertikálnej tyče. 

Ihrisko bude doplnené aj o mestský mobiliár: odpadkový kôš na 

triedený odpad, liatinové lavička a informačná tabuľa s 

prevádzkovým poriadkom. Vytvoria sa tak vhodnejšie a 

atraktívnejšie podmienky, ktoré pritiahnu k tráveniu voľného času 

celé rodiny. 

Zazmluvnená výška NFP 19 357,20 Eur 

Hypertextový odkaz na 

webové sídlo poskytovateľa 
www.apa.sk 

 

 


