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 Obci Ražňany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok  k projektu 

„Komunitné centrum 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 6.1.3. 

Zlepšiť prístup ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre. 

 Nakoľko žiadosť  splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku, žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená dňa 19.05.2017 s výškou 

nenávratného finančného príspevku  maximálne 230 298,79 EUR, pričom celkové 

oprávnené výdavky projektu sú schválené v sume 242 419,78 EUR. Obec Ražňany bude 5% 

celkových oprávnených výdavkov projektu spolufinancovať z vlastných rozpočtových zdrojov 

obce, čo bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva.  

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom prestavby existujúcej budovy bývalého 

Kaštieľa v obci zriadiť Komunitné centrum, a tým zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä 

marginalizovanej skupiny rómskej komunity, k sociálnej infraštruktúre. Komunitné centrum 

bude situované v centre obce, vedľa obecného úradu, kostola a cirkevnej základnej školy. 

Hlavná aktivita predloženého projektu: Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania 

komunitného centra v obci Ražňany je v súlade s oprávnenými aktivitami výzvy OPLZ-PO6-

SC613-2016-2, konkrétne typom aktivít C: Prestavba objektov za účelom zriadenia 

a fungovania komunitného centra.  

Ústredným zámerom projektu je podporiť sociálne začlenenie sociálne znevýhodneného 

obyvateľstva v obci s dôrazom na príslušníkov marginalizovanej skupiny rómskeho 

obyvateľstva na individuálnej a lokálnej úrovni. Celkovou prestavbou a modernizáciou 

existujúcej budovy vznikne priestor, ktorý bude dostupný a otvorený pre akúkoľvek cieľovú 

skupinu v obci – bez ohľadu na vek, rod, náboženské vyznanie, sociálny status, a ktorý má 

svojim nediskriminujúcim prístupom, širokou škálou poskytovaných sociálnych služieb, 

ďalších aktivít a činností potenciál napomôcť k riešeniu ťaživých sociálnych problémov 

jednotlivcov či celých skupín obyvateľstva v obci Ražňany. Činnosti komunitného centra majú 

ambíciu významne podnietiť ľudí k aktívnejšiemu prístupu k dianiu v obci a tiež 

k uvedomovaniu si spoluzodpovednosti za rozvoj a prosperitu ich domácej sídelnej komunity, 

a v konečnom dôsledku za kvalitu ich života.  



 
 

V súčasnosti je v obci zriadené komunitné centrum od roku 2015, ktorého kancelária je 

umiestnená v budove obecného úradu. Existujúce komunitné centrum je zriadené bez právnej 

subjektivity, organizačne začlenené pod obecný úrad. Nároky na úžitkovú plochu nového 

komunitného centra budú 247,39 m2. Všetky priestory komunitného centra sú riešené 

bezbariérovo. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 20 mesiacov, a to v trvaní od 

01/2017 do 08/2018.  

 

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele: 

- odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách – 30,6680 

t ekviv. CO2 

- Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry - 1 

- Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho 

aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 

- zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách – 

159 359,000 kWh/rok. 

 

 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu  236 080,00 EUR. 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 224 276,00 EUR. 

 

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

rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

  

 

 

 


