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Názov projektu 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov 

 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 
 

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu 

OPLZ-PO6-SC611-2017-1, NFP312060L700 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania 

 

Miesto realizácie projektu  

Obec Zbehňov, okres Trebišov, Košický samosprávny kraj 

 

Časový rámec realizácie projektu  

1.07.2018 – 31.08.2018 

 

Rozpočet projektu  

Celkové náklady na projekt:  60 000,00 Eur, výška poskytnutého NFP: 57 000,00 Eur 
 

Kontaktné údaje prijímateľa  

Obec Zbehňov, Obecný úrad Zbehňov, Hlavná 68/30, 07801 Zbehňov, Martin Timko, starosta,   

tel.: +421 56 / 678 298 1, mobil: +421 905 234 947, www.zbehnov.sk/ 
 

Ciele projektu   

Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa očakáva naplnenie deklarovaných merateľných ukazovateľov 

a to v počte vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho 

aspektu vo verejnom obstarávaní – 3 pracovné miesta a v počte  obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 

podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok – počet 138 členov MRK z toho 45 

detí, žijúcich v cca 31 domácnostiach. Realizácia navrhovaných aktivít projektu prispieva k zlepšeniu 

stavu životného prostredia  a následne k zlepšeniu životných podmienok MRK a ostatných 

obyvateľov obce  a ochrane ich zdravia. Predstavuje fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-

hospodársky prínos pre obec, resp. jej obyvateľov a to vzájomným spájaním zdravotno-rekreačných a 

ekologicko-stabilizačných funkcií, z hospodárskeho hľadiska prispieva k zachovaniu schopnosti 

prírody poskytovať úžitky, prispieva k ľudskému blahobytu prostredníctvom zachovávania 

prírodných zdrojov, vody, dreva, stabilnej klímy, prevencie katastrof, rozvoja podmienok na trávenia 

voľného času a rozvoja duchovných hodnôt. Uvedené je v plne súlade s Prioritnou osou 6 Technická 

vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, taktiež s Investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie 

podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a 

vidieckych oblastiach a v neposlednom rade so Špecifickým cieľom 6.1.1 Rast počtu rómskych 

domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.   Z ekonomického a sociálneho hľadiska 

aktivity projektu vedú k úsporám na majetku vďaka prevencii environmentálnych rizík, znižujú 

niektoré druhy hospodárskych nákladov (napr. zdravotné náklady), vytvárajú možnosti pre 

podnikateľské činnosti  (napr. cestovný ruch),  na revitalizovanom území sa zvyšujú možnosti 

zlepšenia kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva, znižujú obmedzenia znehodnocovaním 

územia nelegálnymi skládkami odpadov, zvyšujú hodnoty atraktívnosti územia pre ďalšie využitie a 

rozvoj. 
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Cieľové skupiny   

Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality 

bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a životného prostredia. 

 

Stručný opis projektu  

Projekt „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov“ je definovaný v súlade 

so stratégiou OP ĽZ.  Hlavným cieľom projektu  je zlepšenie podmienok bývania pre MRK 

a ostatných obyvateľov obce, formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifický cieľ 

prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. 

Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality 

bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie projektu je katastrálne územie 

obce, pozemok parcelné číslo č. 512, vo vlastníctve obce. Projekt bude realizovaný naplnením 

oprávnenej aktivity typu B. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie 

nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky. Hlavnou aktivitou projektu je – odstránenie nezákonne 

umiestneného odpadu.  

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú: 

 P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia 

sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 3 pracovné miesta,  k dátumu ukončenia 

realizácie projektu,     

 P0884 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom 

sanácie nelegálnych skládok – počet 138, k dátumu ukončenia realizácie projektu. 

Plánované aktivity  

Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je „Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu“, 

v obci Zbehňov. Znečistenie pozemku, ktorý je predmetom projektu, vzniklo kombináciou 

komunálneho odpadu z domácnosti, stavebného odpadu, pôdy a porastu a vytvorili sa aj umelé 

nánosy, ktoré sú nebezpečné zo zdravotného hľadiska pre obyvateľstvo a z environmentálneho 

hľadiska pre životné prostredie. Znečistený pozemok je navyše zarastený porastom inváznych 

rastlín. Nelegálnu skládku tvoria nasledovné kategórie odpadov: 

 20 % zmesový  komunálny odpad – sklo, plasty, textílie, papier, a pod.     

 80 % stavebný a demolačný odpad – tehly, dlaždice, plechy, kvádre, betóny a pod.  

Realizácia hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená nasledovnými aktivitami: 

 zozbieraním odpadu v mieste s nezákonne umiestnenými odpadmi     

 naložením pomocou mechanických prostriedkov 

 odvozom nákladnými automobilmi  

 zneškodnenie/uskladnenie odpadov na riadenej skládke odpadov alebo spaľovni, ktorá 

disponuje Povolením vydaným v zmysle zákona č. 79/2016 Z.z. zákona o odpadoch a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov   

 terénne úpravy miesta s nezákonne umiestnenými odpadmi - sanácia znečistenej plochy 

o rozlohe cca 2 000 m2, sa predpokladá terénnymi úpravami pomocou mechanických 

prostriedkov.  
 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 

alebo iné plánované aktivity 

Informačné a osvetové aktivity v oblasti odpadového hospodárstva plánuje obec  realizovať vo 

vzťahu k zvýšeniu kvality života obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít. 

Obec v mieste realizácie projektu umiestni tabule s nápisom „Zákaz sypania smetí“, zvýši 

monitorovanie predmetného miesta a aj naďalej bude v pravidelných časových intervaloch 

zabezpečovať jednak pravidelný ale aj nepravidelný, resp. sezónny kontajnerový zber odpadov. 

Manažment obce bude zabezpečovať pravidelne informačné a osvetové aktivity zamerané na 

odpadové hospodárstvo a ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov a to prostredníctvom 

obecného rozhlasu.  

 


