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GRANTOVÝ PROGRAM 
 

„NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA – 
ČIERNY HRON“ 

Číslo výzvy: GP-P MPCH–2010/3/01 
 
 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK 

 
 
 

V stredu, dňa 11.augusta 2010 o 14.00 hod., zasadala grantová komisia, ktorá vyhodnotila žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, ktoré boli doručené v rámci grantovej výzvy Partnerstva v roku 
2010.  
Grantová komisia celkovo prerozdelila finančné prostriedky vo výške 3 199,00 EUR.  
 
 
Projekty podporené grantovou komisiou: 
 
Projekt č.: 1/2010 
Žiadateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka 
Názov projektu: Web stránka obce 
Anotácia projektu: Našim cieľom je vytvoriť stránku obce, ktorá by prezentovala našu obec, všetky 
jej aktivity, prezentácie mikroregiónu Muránska planina, bude prezentovať aj naše Partnerstvo 
a všetky aktivity v rámci neho. Stránku bude nami možné kedykoľvek upravovať, dopĺňať a meniť 
v prospech jej zlepšenia, za čo už žiadne poplatky do budúcna nebudú.  Sme presvedčení, že jej 
vzhľad ako aj obsah  web stránky našej obce napomôže pri zviditeľnení obce, mikroregiónu Muránska 
planina ako aj spoločného Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron. 
Schválená výška finančného príspevku: 500,00 EUR. 
 
Projekt č.: 2/2010 
Žiadateľ: Obec Čierny Balog 
Názov projektu: Oddychová zóna pod stromami partnerstva II. etapa 
Anotácia projektu: Našou snahou je osadiť pri ceste komplex prvkov drobnej doplnkovej 
infraštruktúry, ktoré by komplementárne a účelne doplnili oddychovú zónu. Našim cieľom je pri ceste 
osadiť drevenú hojdačku a drevenú šmýkačku, ktoré by slúžili hlavne pre deti a mladých. Hojdačka by 
bola umiestnená na priestranstve pri studničke a drevená šmýkačka neďaleko hojdačky, oproti lavičiek 
pri ceste. Vzhľadom na vysokú návštevnosť oddychovej zóny vznikla potreba osadiť pri ceste aj 
drevené odpadkové koše, ktoré taktiež rieši predkladaný projekt. Všetky predmetné výrobky z dreva 
budú vyrobené miestnym remeselníkom. 
Schválená výška finančného príspevku: 500,00 EUR. 
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Projekt č.: 3/2010 
Žiadateľ: OZ Zbojská 
Názov projektu: Propagácia náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“ 
Anotácia projektu: Projektom bude zabezpečené vytvorenie slovenských, anglických, maďarských 
a ruských propagačných materiálov a ich tlač. Propagačné materiály budú prezentovať  už vybudovaný 
náučný chodník  na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP 
Muránska Planina.  Chodník je vybudovaný ako zážitkový edukačný chodník so zameraním na 
spoznanie prostredia ktorým prechádza. Chodník je súčasťou  aktivít cestovného  ruchu  v sedle  
Zbojská a plánujeme  ním každoročne otvárať turistickú sezónu v Mikroregióne a v Národnom parku 
Muránska Planina. 
Schválená výška finančného príspevku: 360,00 EUR. 
 
Projekt č.: 4/2010 
Žiadateľ: OZ Marekov Dvor 
Názov projektu: Posedenie na Bániku 
Anotácia projektu: Miestna časť obce Sedmák - Bánik, kde plánujeme realizáciu projektu, poskytuje 
nádherný výhľad na celú lokalitu Vrchov, oblasti Poľany a hrebeňa Nízkych Tatier. Táto miestna časť 
sa nachádza v blízkosti zariadenia Marekov Dvor, ktoré patrí ku hlavným subjektom cestovného ruchu 
v obci. Vzhľadom na to, že cez lokalitu Vrchy prechádza množstvo turistických ako 
aj cykloturistických trás je našim prvotným cieľom osadiť na predmetnom vyhliadkovom mieste pre 
turistov lavičky, stôl a smetný kôš kde budú mať turisti príležitosť na zastávku a oddych. Zároveň 
chceme osadiť na tomto mieste informačnú tabuľu, ktorá bude poskytovať informácie o službách 
cestovného ruchu v obci, lokalite Vrchy ako aj informácie o mikroregióne Muránska planina – Čierny 
Hron.   
Schválená výška finančného príspevku: 500,00 EUR. 
 
 
Projekt č.: 5/2010 
Žiadateľ: Zbojská s.r.o. 
Názov projektu: Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“ 
Anotácia projektu: Na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP 
Muránska Planina je vybudovaný zážitkový edukačný chodník so zameraním na spoznanie životného 
prostredia ktorým prechádza. Chodník vychádza z histórie, kedy bol v minulosti používaný furmanmi, 
horármi, valachmi a inými ľuďmi. O tejto histórii sa návštevníci dozvedia z informačných panelov, na 
ktoré plánujeme použiť finančné prostriedky z tohto projektu. Chodník zároveň nadväzuje na 
poznávací chodník  sedlo Zbojská – sedlo Chlipavice, na ktorom premáva vyhliadkový autobus 
Zbojnícka strela a ktorý je možno absolvovať aj peši i na koňoch. 
Schválená výška finančného príspevku: 400,00 EUR. 
 
 
Projekt č.: 6/2010 
Žiadateľ: Janka Rončáková 
Názov projektu: DIELIK – miesto oddychu na Vašich cestách po území Partnerstva Muránska 
planina – Čierny Hron 
Anotácia projektu: Lokalita Dielik sa nachádza v ochrannom pásme NP Muránska planina a je veľmi 
navštevovaná. Prístrešok, ktorý rieši predkladaný projekt, sa nachádza na najvyššom bode cestnej 
komunikácie. Je tu zaznamenaný zvýšený počet motoristov, ale predovšetkým cykloturistov, ktorí toto 
miesto využívajú predovšetkým na oddych. Zároveň na druhej strane komunikácie sa nachádza 
pomník SNP. Cieľom projektu je stavba nového prístrešku pre turistov na mieste pôvodného, značne 
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schátralého. Existujúci prístrešok bude nahradený novým v zmysle technickej dokumentácie, 
predovšetkým za pomoci ochotných ľudí a organizácií. 
Schválená výška finančného príspevku: 489,00 EUR. 
 
Projekt č.: 7/2010 
Žiadateľ: Bc. Terézia Falťanová 
Názov projektu: Web stránka farmy V sedle u Falťanov 
Anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť propagáciu farmy V sedle u Falťanov, ktorá je 
poskytovateľom ubytovacích služieb a doplnkových služieb cestovného ruchu, prostredníctvom 
zriadenia web stránky s príslušným názvom. V záujme žiadateľa je zverejniť ponuku svojich služieb 
a zároveň poukázať na atraktívnosti územia Partnerstva Muránska planina a Čierny Hron. Projekt bude 
všeobecne prospešný vzhľadom na to, že žijeme v dobe, kde sa informácie najrýchlejšie šíria 
prostredníctvom internetu. Vytvorenie novej stránky s obsahom služieb, poskytovaných členom 
PMPCH výrazne zviditeľní a spropaguje partnerstvo aj územie. 
Schválená výška finančného príspevku: 450,00 EUR. 
 
 
Súhrnná tabuľka: 
   

p.č Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma na 
projekt 

Výška 
spolufinan-

covania 

Celková 
hodnota 
projektu 

Výška 
schváleného 
príspevku 

Percento 
podpory 

1. 
Obec 

Muránska 
Dlhá Lúka 

Web stránka obce 500,00 200,00 700,00 500,00 100,00 % 

2. 
Obec 

Čierny 
Balog 

Oddychová zóna pod 
stromami partnerstva II. 

etapa 
500,00 274,00 774,00 500,00 100,00 % 

3. OZ Zbojská 
Propagácia náučného 
chodníka „Zbojníka 

Jakuba Surovca“ 
460,00 220,00 680,00 360,00 72,26 % 

4. 
OZ 

Marekov 
Dvor 

Posedenie na Bániku 
 500,00 129,00 629,00 500,00 100,00 % 

5. Zbojská 
s.r.o. 

Dokončenie náučného 
chodníka „Zbojníka 

Jakuba Surovca“ 
500,00 500,00 1 000,00 400,00 80,00 % 

6. Janka 
Rončáková 

DIELIK – miesto 
oddychu na Vašich 
cestách po území 

Partnerstva Muránska 
planina – Čierny Hron 

489,00 318,00 807,00 489,00 100,00 % 

7. Bc. Terézia 
Falťanová 

Web stránka farmy 
V sedle u Falťanov 500,00 200,00 700,00 450,00 90,00 % 

SPOLU 3 449,00 1 841,00 5 290,00 3 199,00 96,94 % 

 
 
11.8.2010, predseda hodnotiacej komisie: G. Giertl 
 
 


