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POPIS PROJEKTU:
Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie podmienok bývania občanov obce Hybe
patriacich k marginalizovanej rómskej komunite, a to zvýšením technickej vybavenosti
prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce.
Vybudovaním systému zberu a odvozu komunálneho odpadu sa realizuje vybudovanie
zberného dvora, stojísk na umiestnenie zberných nádob a nákup 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.

Mnohí obyvatelia MRK v dotknutej obci nemajú prístup k základnej infraštruktúre a to
prístupu k zberu a odvozu komunálneho odpadu a to z dôvodu vlastného nezáujmu, resp .z
dôvodu finančnej nedostupnosti. Z realizácie projektu budú profitovať všetci členovia MRK
t.j.70 občanov, nakoľko umiestnenie zberného dvorana triedený odpad a stojísk na zmesový
komunálny odpad sú umiestnené strategicky v blízkosti ich príbytkov, resp. na miestach ich
sústredenia sa vo voľnom čase-centrum obce. Obec plánuje zapojiť do zefektívnenie zberu a
zvozu odpadu deti aj dospelých. Zabezpečením pravidelného zberu a odvozu odpadu sa
zlepší hygienická situácia a zvýšia sa životné podmienky v MRK. Pomocou intervencii z
predkladaného projektu sa dosiahne vyššia kvality bývania pre obyvateľov segregovanej a
separovanej rómskej komunity a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v
spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Okrem toho i novelizácia Zákona o odpadoch č.
79/2015 Z.z., proces separácie a nevyhnutného skladovania odpadov z domácností vyžaduje
zo strany obce zrealizovanie potrebných priestorov, objektov a plôch vo forme výstavby
nového zberného dvora na zber triedených zložiek odpadu a stojísk na zber zmesového
komunálneho odpadu. Nevyhnutnosť vybudovania zberného dvora a stojísk je nesporná. Na
to aby sa zlepšili životné podmienky bývania rómskej komunity v rámci obce musia byť
systém odpadového hospodárstva čo najjednoduchší. Najbližší zberný dvor sa nachádza 18
km od miesta realizácie v meste Liptovský Mikuláš, ale naše skúsenosti sú také že nie je
využívaný a vyhľadávaný rómskymi spoluobčanmi, čo vedie k tomu že odpad sa sústredí v
okolí ich domov a na uliciach resp. sa vytvárajú ohniská čiernych skládok, proti ktorým obec
efektívne bojuje, preto sa obec rozhodla k realizácii predkladaného projektu . Očakávame, že
zefektívnenie systému zberu a separovania odpadu povedie k záujmu občanov MRK, aby
okolie svojich príbytkov ako i príbytky samotné udržovali v čistote. Obec ako prevádzkovateľ
zberného dvora a stojísk bude dbať na dodržiavanie pravidiel a poriadku, čomu napomôže aj
technika ktorá je predmetom projektu. 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.
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___________________________________________________________________________
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným
podmienkam bývania. V obci je 70 občanov patriacich k marginalizovanej rómskej komunite,
pričom ich počet má rastúcu tendenciu.
Výstupy projektu: vybudovanie Zberného dvora a zaobstaranie veľkokapacitných
kontajnerov na zberný dvor, vybudovanie troch stojísk vybavených 1 100 l kontajnermi,
nákup techniky v rozsahu: kolesový traktor s čelným nakladačom, traktorový náves, nesený
drvič biologicky rozložiteľného odpadu.
Odkazy na webové sídla: www.esf.gov.sk,www.minv.gov.sk,www.ludskezdroje.gov.sk

