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Názov projektu
Zberný dvor Skároš
Názov operačného programu
Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO6-SC611-2017-1
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 Skároš, okres Košice – okolie, Košický samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu
01.01.2019 – 31.05.2019
Rozpočet projektu
Celkové náklady projektu: 198 499,64 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 188 574,66 €
Kontaktné údaje prijímateľa
Obec Skároš, 044 11 Skároš 91, JUDr. Ľubomír Vranka, starosta obce,
ocu.skaros@stonline.sk, mobil: 0903 618 151, www.skaros.sk
Ciele projektu
Cieľom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske
komunity v obci Skároš a to prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu
komunálneho odpadu na území obce. 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
a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych
domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.
Cieľové skupiny
Obyvatelia MRK v dotknutej obci nemajú 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 kvalita 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

Príloha č. 1 Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF

skladovania odpadov z domácností vyžaduje zo strany obce zrealizovanie potrebných
priestorov, objektov a plôch vo forme výstavby nového zberného dvora a priestoru pre
umiestnenie zberných nádob. V súčasnom období v obci absentuje akékoľvek technické
vybavenie na zvoz, mechanickú úpravu a manipuláciu s odpadmi, ako aj priestory na
umiestnenie zberných nádob.
Stručný opis projektu
1. Ciele
Projektom riešené aktivity zahŕňajú vybudovanie zberného dvora, štyroch stojísk a
nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktoré sú nevyhnutné
predchádzaniu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom a zvýšenie kapacity
triedeného zberu komunálneho odpadu vznikajúceho v záujmovom území. Na spevnenej
ploche zberného dvora bude vyhradený priestor pre techniku na odvoz a manipuláciu s
kontajnermi, uloženie kontajnerov na odpad, materiál určený na zabezpečenie
prevádzky zberného dvora v zmysle prevádzkového poriadku a pre obsluhu zberného
dvora. Zber bude zabezpečovaný do 7m3 kontajnerov umiestnených na zbernom dvore.
Domácnosti budú zbierať odpad do 110 l zberných nádob a kontajnerov 1100 l
umiestnených na stojisku, ktoré sa budú v pravidelných intervaloch odvážať na
likvidáciu.
2. Plánované aktivity
Zberný dvor bude vybudovaný mimo zastavaného územia obce na parcele p. č. 314/1 a
bude slúžiť ako zberné miesto pre triedený odpad, biologicky rozložiteľný odpad, drobný
stavebný odpad a na dočasné uskladnenie odpadu. Štyri stojiská na parcelách p. č. 855,
856, 836, 830/3 budú slúžiť pre zber zmesového komunálneho odpadu za účelom
predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom. Na spevnenej ploche
zberného dvora bude vyhradený priestor pre techniku na odvoz a manipuláciu s
kontajnermi, uloženie kontajnerov na odpad, materiál určený na zabezpečenie
prevádzky zberného dvora v zmysle prevádzkového poriadku a pre obsluhu zberného
dvora. Vybudovaním zberného dvoru sa zníži riziko vzniku čiernych skládok a
znečisťovanie životného prostredia. Na kvalitné využívanie plochy na účel zberného
dvora je potrebné túto plochu zjednotiť a spevniť. Tým bude zabezpečená možnosť
pojazdu ťažkej techniky a manipulácie s kontajnermi pre odpad v areáli. Po vybudovaní
nového oplotenia a vstupnej brány bude zaistené uzamykanie a ochrana areálu a
materiálu v ňom uskladneného pred nežiaducimi vplyvmi. Areál bude od okolia oplotený
oceľovým pletivom osadeným na oceľových stĺpikoch. Plocha zberného dvora bude 800
m2.
Plánované aktivity zamerané na šírenie výsledkov projektu
Pôjde o akcie, ktoré budú zamerané na deti a mládež, prebehnú jednak integrovane a to
tak, že deti z majoritnej komunity a deti z MRK sa spoločne zúčastnia na akcii, kde sa
„hravou“ edukatívnou formou dozvedia o tom, čo je odpad, čo spôsobuje, ako sa s ním
narába. Súčasťou vzdelávacej akcie budú aj rôzne súťaže pre deti, kde sa bude
jednotlivý odpad separovať a vysvetľovať dôsledky nevhodného narábania z odpadom na
prostredie v ktorom žijú. Plánujeme spolu s deťmi vyčistiť od odpadkov priestory, kde sa
pohybujú najčastejšie, kde sa hrajú. Špecializovaná informačné a osvetové akcie
prebehnú aj len pre deti MRK, z dôvodu špecifických potrieb a rozdielnej životnej úrovne
tak, aby deti z MRK získali pocit dôležitosti, že sa organizujú aj akcie, ktoré sú venované
priamo a len im. Kultúrne a iné akcie – aj keď samotné kultúrne podujatia nesúvisia
priamo so zberom odpadu, vďaka nim sa dá omnoho jednoduchšie propagovať aj také
témy, ako je narábanie s odpadom a jeho zbere. Práve vďaka neformálnemu charakteru
a nenásilnou hravou formou, je možné zdôrazniť udržateľnosť zberu a odpadu a
predchádzaniu vzniku nelegálnych skládok opäť aj tým, že časť podujatia bude venovaná
pozornosti ako separovať odpad. Pri kultúrnych podujatiach a iných akciách s
environmentálnym rozmerom zdôrazníme túto časť života obce, ako dôležitý faktor
ovplyvňujúci zdravie a životnú úroveň všetkých jej obyvateľov.

