
                                         

 

 

Obci Zborov bola dňa 10.04.2018 schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok  k projektu 

„Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v 

obci Zborov“, kód projektu v ITMS2014+:  312061L171   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.  

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 Zborov (ďalej „MRK“) a zároveň sa zlepší technická vybavenosť infraštruktúry obce.  

  

Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie aktivít: 

1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. 

a) Vybudovanie 6 stojísk na umiestnenie 24 ks 1 100 l zberných nádob na zlepšenie systému 

zvozu komunálnych odpadov predovšetkým z časti obce obývanej príslušníkmi MRK, 

b) Vybudovanie zberného dvora nákupom zariadení na zlepšenie systému zvozu 

komunálnych odpadov, 

2. Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. 

 

Realizácia projektu je nastavená na obdobie od 07/2016 do 10/2019.  

 

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele: 

- Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania 

stojísk – 1 557 

- Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociá lneho 

aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 

- Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania 

zberného dvora – 1 788 

- Počet obyvateľov, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych 

skládok - 481 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu  406 894,64 EUR. 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 386 549,91 EUR. 

 

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

Operačného programu Ľudské zdroje. 


