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POPIS PROJEKTU:
Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie podmienok bývania občanov obce Farná
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.

Situácie Obec Farná sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Levice. V obci podľa Atlasu
rómskych komunít 2013 žije 1350 obyvateľov z čoho 8,9% t.j. 120 patriacich k
marginalizovanej rómskej komunite, pričom ich počet má rastúcu tendenciu. V obci Farná sú
členovia rómskej marginalizovanej skupiny začlenení medzi ostatných občanov, čo je
výsledkom snahy o ich desegregáciu. Z Atlasu rómskych komunít vyplýva, že “Rómovia“ na
Slovensku sa podľa výskumov a strategických dokumentov pravidelne objavujú medzi
skupinami najviac ohrozenými chudobou, sociálnym vylúčením a diskrimináciou. Pri tejto
skupine obyvateľstva sa kombinujú viaceré znevýhodnenia: vyskytuje sa u nich chudoba
vytváraná nezamestnanosťou, chudoba zapríčinená nedostatkom vzdelania či previazaná s
demografickými podmienkami a diskrimináciou." Starostka obce sa snaží hľadať trvalé a
udržateľné riešenia ako pomôcť rómskym komunitám v obci Farná a spôsob ako ich začleniť
do spoločnosti, dôkazom čoho je aj predkladaný projekt. Obyvatelia MRK v dotknutej obci
nemajú dostatočný prístup k základnej infraštruktúre a to prístupu k zberu a odvozu
komunálneho odpadu. 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. V súčasnosti v obci absentuje dostatočné technické vybavenie na
manipuláciu s odpadmi, ako aj priestory na umiestnenie zberných nádob. 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. 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 podľa Atlasu rómskych komunít 2013 žije 1350 obyvateľov z
čoho 8,9% t.j. 120 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 (9
kusov), nákup techniky v rozsahu: samochodný manipulačný stroj.
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