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POPIS PROJEKTU:
Predmetom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity v obci Hrhov
a to prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce ako aj
sanáciou miesta s nelegálne umiestneným odpadom, pričom množstvo nezákonne uloženého odpadu je na
predmetnej skládke v objeme 520 ton. Projekt je zameraný na odstránenie miest s nelegálne umiestneným
odpadom a to realizáciou sanačných prác, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov existujúcich nelegálnych
skládok v katastrálnom území obce. Vzhľadom na existenciu umiestnenia odpadov na nelegálnych skládkach
je potrebné z dôvodu environmentálnej ochrany a zlepšenia kvality života a zdravia na danom území
pristúpiť k nápravným opatreniam a tok odstráneniu a následnému zneškodneniu nezákonne umiestneného
odpadu. 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 zvyšuje sa 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 asociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci
zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.
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Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácnosti k zlepšeným podmienkam bývania
a to za pomoci realizácie dvoch hlavných aktivít:
1. 373Q57800001 - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho
odpadu
2. 37431206001 - Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov
nelegálnej Skládky
Podľa Atlasu Rómskych komunít je v obci Hrhov 1126 obyvateľov, z toho 9,2% obyvateľov MRK teda 103
obyvateľov MRK.

Výstupy projektu:
- Sanácia nezákonne uloženého odpadu v obci Hrhov
- Opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti projektu – predchádzanie vzniku nelegálnych skládok
- Zlepšenie podmienok bývania pre obyvateľov MRK i obyvateľov obce ako takej
- Vybudovanie zberného dvora a stojísk
- Zabezpečenie techniky a kontajnerového vybavenia na zberný dvor

Odkazy na webové sídla:
www.minv.sk
www.ludskezdroje.gov.sk
www.hrhov.sk
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