
 

 

 

 

                             

Názov projektu:  

Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav 

v katastrálnom území obce Hankovce 

 
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Opatrenie: č. 4 – Investície do hmotného majetku 

Podopatrenie: č. 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 

modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 

Číslo výzvy: 5/PRV/2015 

Kód projektu: 043PO050006 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  http://www.apa.sk/  

 

Hlavný cieľ: Cieľom projektu s názvom „Plán spoločných a verejných zariadení v obvode 

pozemkových úprav v katastrálnom území obce Hankovce“ je zlepšenie podmienok hospodárenia 

na poľnohospodárskej a lesnej pôde, zvýšenie ekologickej stability krajiny vrátane prepojenia 

ekológie širšími väzbami na región, vytvorenie základu pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí 

rekonštrukciou existujúcich poľných ciest, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce 

Hankovce.  

Realizovaním projektu dôjde k rekonštrukcii dvoch existujúcich poľných ciest v k.ú. obce 

Hankovce, k zmene vzhľadu katastrálneho územia obce, zlepšeniu disponovania s pozemkami, 

zlepší sa prístup k všetkým pozemkom na danom území, čo prispeje k zníženiu nákladovosti výroby, 

ako aj k stimulácii trhu s pôdou. Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, trasy poľných ciest s 

kvalitným povrchom a prístupom umožnia obsluhu okolitých pozemkov čím sa zníži riziko zničenia 

prirodzeného ekosystému v katastri obce. Realizáciou poľných ciest nebude zasiahnutá integrita 

chránených území a nebude mať ani negatívny vplyv na priaznivý stav v nich zaznamenaných 

druhov a biotopov. 

Uvedeným projektom chce obec Hankovce prispieť aj k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. 

Návrh trás poľných ciest vychádza z potreby zabezpečenia prístupu na všetky pozemky v katastri 

obce vrátane možnosti prepojenia poľných ciest s miestnymi komunikáciami a lesnou dopravnou 

sieťou.  

Trvanie projektu: 2016-2017 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 684 275 EUR. 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 684 275 EUR. 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE 

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

Európa investuje do vidieckych oblastí. 

http://www.apa.sk/

