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 Obci Ražňany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok  k projektu 

„Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov v obci Ražňany“  v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie 

podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských 

a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom 

k zlepšeným podmienkam bývania. 

 Nakoľko Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku splnila všetky 

podmienky poskytnutia príspevku, bola schválená dňa 14.06.2017 s výškou nenávratného 

finančného príspevku  maximálne 104 442,70 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky 

projektu sú schválené v sume 109 939,68 EUR. Obec Ražňany bude 5% celkových 

oprávnených výdavkov projektu spolufinancovať z vlastných rozpočtových zdrojov obce, čo 

bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2017 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom 

k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom intenzifikácie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu. Naplnením stanoveného cieľa sa zvýši kvalita bývania a hygieny 

obyvateľov v marginalizovanej rómskej komunite v obci Ražňany a zároveň sa zlepší technická 

vybavenosť v obci. 

Hlavná aktivita predloženého projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému 

triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu je v súlade s oprávnenými aktivitami výzvy 

OPLZ-PO6-SC611-2017-1, konkrétne typom aktivít A: Vybudovanie, resp. dobudovanie 

systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu. 

Realizáciou hlavnej aktivity projektu dôjde k vybudovaniu zberného dvora na 

komunálny a separovaný odpad v centre obce, vybudovanie stojiska na umiestnenie 

veľkokapacitných kontajnerov v blízkosti separovanej osady a nákup zariadení na zlepšenie 

systému zvozu komunálnych odpadov v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

 V súčasnosti zber odpadov zabezpečuje obec, čo je nepostačujúce kvôli rýchlej 

preplnenosti kontajnerov. Z tohto hľadiska je vybudovanie zberného dvora priamo v obci 

nevyhnutnosťou. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu je nastavený od 09/2017-

12/2017.  



 
 

 

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele: 

➢ Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom 

vybudovania stojísk : 286 obyvateľov, 

➢ Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia 

sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach : 2 pracovné miesta,  

➢ Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom 

vybudovania zberného dvora : 286 obyvateľov.  

 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu  109 939,68 EUR. 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 104 442,70 EUR. 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 

rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

  

 

 

 


