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POPIS PROJEKTU:
Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie podmienok bývania občanov obce Veľké
Ripňany patriacich k marginalizovanej rómskej komunite. A to zvýšením technickej
vybavenosti prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na
území obce. Vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu pre príslušníkov
marginalizovanej rómskej komunity sa zrealizuje vybudovaním zberného dvora, stojísk na
umiestnenie zberných nádob a nákupom hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu,
ktorými sa predchádza vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a zvýši kapacita
triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. Projekt je v
súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť
počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou
súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.
Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny
obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú
environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti
v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na

bývanie. V obci Veľké Ripňany sú členovia rómskej marginalizovanej skupiny začlenení medzi
ostatných občanov. Vzhľadom na to, že realizácia predkladaného projektu je zameraná na
zlepšenie životných podmienok všetkých členov MRK v obci Veľké Ripňany, môžeme
konštatovať že počet 41 obyvateľov MRK je počet, na ktorý má realizácia projektu priamy
vplyv a teda počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania zberného dvora, a súčasne počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili
podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk. Realizáciou projektu sa žiadateľ
zaväzuje aj k vytvoreniu 2 pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia
sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní na stavebné práce .
Projektom riešené aktivity zahŕňajú vybudovanie zberného dvora, stojísk a nákup hnuteľných
vecí na podporu triedeného zberu a zberu zmesového komunálneho odpadu, ktoré sú
nevyhnutné pre predchádzanie vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom.
Rozhodujúcimi dôvodmi preukazujúcimi účelnosť, vhodnosť a oprávnenosť realizácie
jednotlivých aktivít projektu je prioritne zabezpečenie ochrany zdravia a zabezpečenie
dôstojných životných podmienok nielen pre marginalizované rómske komunity, so
zohľadnením ochrany životného prostredia – pôdy, vody, ovzdušia v sledovanom území a pri
rešpektovaní trvale udržateľného rozvoja územia. Predkladaný projekt svojím obsahom
korešponduje s operačným programom Ľudské zdroje zameraným na poskytovanie fyzickej,
ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít vo vidieckej oblasti.
V rámci projektu bude realizovaná hlavná aktivita v súlade s podmienkami oprávnenosti OP
ĽZ:- vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním 3ks
stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Stojiská sú strategicky
rozmiestnené v obci tak aby bola zabezpečená dostupnosť občanov rómskej komunity a tým
zvýšená efektivita týchto opatrení. Na každom stojisku budú umiestnené 4ks 1100l zberné
nádoby na zmesový komunálny odpad. Na zbernom dvore, ktorého technické parametre sú
podrobne uvedené v projektovej dokumentácii bude umiestnených 6 ks veľkokapacitných
zberných nádob určených na zber triedeného odpadu- biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO) a drobného stavebného odpadu (DSO) za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu
komunálneho odpadu vznikajúceho v záujmovom území. Predmetom projektu je obstaranie
potrebného vybavenia a strojov na podporu triedeného zberu a zvýšenie efektivity zberu a
odvozu komunálneho dopadu. Projekt rieši zaobstaranie hnuteľných vecí na podporu
triedeného zberu v rozsahu samohybný teleskopický stroj, zberných nádob (1100 l
kontajnery a 7m3veľkorozmerné zberné nádoby).Technické vybavenie ktoré je predmetom
projektu bude slúžiť ako technická podpora na zbernom dvore na manipuláciu s BRO a DSO.
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___________________________________________________________________________
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným
podmienkam bývania. Podľa Atlasu rómskych komunít 2013 žije v obci 2156 obyvateľov z
čoho je 41 patriacich k marginalizovanej rómskej komunite, pričom tento počet má
stúpajúcu tendenciu.

Výstupy projektu: vybudovanie Zberného dvora a stojísk a zaobstaranie veľkokapacitných
kontajnerov na zberný dvor, vybudovanie troch stojísk vybavených 1 100 l kontajnermi,
nákup techniky v rozsahu: samohybný teleskopický stroj.
Odkazy na webové sídla:
www.esf.gov.sk
www.minv.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk

