Názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie stojísk pre
umiestnenie zberných nádob na TKO.
Hlavným cieĐom navrhovaného projektu je skvalitniĢ, zefektívniĢ a rozšíriĢ existujúci systém
nakladania s komunálnymi odpadmi, dobudovaním systému zberu, odvozu komunálnych
odpadov a vybudovaním stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO v obci Saþurov.
Tento cieĐ projektu bude realizovaný prostredníctvom aktivity Vybudovanie, resp.
dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu, za ktorých zber a nakladanie s
nimi je zodpovedná obec v zmysle zákona þ. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a na ktoré sa nevzĢahuje rozšírená zodpovednosĢ výrobcov podĐa zákona
o odpadoch a Vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny
odpad za úþelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom. Uvedené
je v plne súlade s Prioritnou osou 6 Technická vybavenosĢ v obciach s prítomnosĢou
marginalizovaných rómskych komunít, taktiež s Investiþnou prioritou 6.1 Poskytovanie
podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a
vidieckych oblastiach a v neposlednom rade so Špecifickým cieĐom 6.1.1 Rast poþtu
rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Miesto realizácie
projektu obec Saþurov. CieĐová skupina obyvatelia obce Saþurov.
Vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad za
úþelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom sa dosiahne vyššia
kvalita bývania pre obyvateĐov v segregovaných a separovaných rómskych komunitách a
vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoloþnosti a uplatnení sa na trhu
práce. PrijímateĐ má záujem na þo najdlhšom udržaní výsledkov a výstupov projektu tak aby
mu mohli slúžiĢ po þo najdlhšiu dobu a túto udržateĐnosĢ zabezpeþí v týchto oblastiach:
a) finanþný aspekt - žiadateĐ bude výsledky projektu zabezpeþovaĢ z vlastných zdrojov, z
rozpoþtu obce, za skvalitnenie zberu komunálneho odpadu a ani za rozšírenie zberu a odvozu
KO nebudú zvyšované poplatky od obyvateĐov obce.
b) prevádzkový aspekt - náklady súvisiace s prevádzkou zberného dvora, zberom a odvozom
KO budú znášané z vlastných zdrojov žiadateĐa. Jedná sa najmä o náklady na opravy, údržbu,
pohonné hmoty, personálne výdavky.
Projekt je realizovaný s finanþnou podporou Európskej únie.
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