NÁZOV PROJEKTU:
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci
Lovinobaňa
LOGÁ PROGRAMU:
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ODKAZ NA FOND
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje".
"Investícia do vašej budúcnosti"
MIESTO REALIZÁCIE: Obec Lovinobaňa
CELKOVÉ NÁKLADY: 274 640,77 EUR
VÝŠKA NFP: 260 908,73 EUR
OPERAČNÝ PROGRAM: Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
POSKYTOVATEĽ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
PRIJÍMATEĽ: Obec Lovinobaňa
SÍDLO PRIJÍMATEĽA: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
CIEĽ PROJEKTU:
Globálnym cieľom projektu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, ich celoživotného učenia a plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a
zlepšenie ich sociálnej situácie v obci Lovinobaňa v Banskobystrickom kraji. Ide predovšetkým o podporu sociálnej inklúzie a
pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK, prostredníctvom rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať prostredníctvom aktivít
projektu ako dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v tejto obci vybudovaním zberného dvoru a stojísk
na umiestnenie zberných nádob a obstaranie techniky.
OPIS PROJEKTU:
Predmetom stavebných prác je vybudovanie areálu zberného dvora a dvoch zberných miest - stojísk na umiestnenie zberných nádob
a nákup techniky na podporu triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci.
Záujmové územie sa nachádza v okrese Lučenec, v katastri obce Lovinobaňa - v rámci zastavaného územia obce. Dobudovanie
systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa pozostáva z vybudovania dvoch zberných miest v obci a vybudovania
vlastného areálu na nakladanie s odpadmi. Areál pozostáva vymedzenia časti obecnej budovy bývalej kotolne situovanej na parcele
č.1089/20- zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 568m2 a časti obecného pozemku parcele č. ckn 1089/1- zastavané
plochy a nádvoria s celkovou výmerou 1221m2 vedenej na LV č. 626. Jednoduchými stavebnými úpravami jestvujúceho objektu
vytvoríme vhodné podmienky na doriešenie systému odpadového hospodárstva v obci Lovinobaňa. Navrhnutý areál je úzko spätý so
zbernými miestami, čím tvorí celok určený na nakladanie odpadu v obci. Navrhované dve zberné miesta sú osadené v problémových
častiach obce a navrhnuté na platforme polozapustených (polopodzemných) kontajnerov. Prevádzka zariadenia bude zabezpečená
prevádzkovým poriadkom, ktorý si zabezpečí prevádzkovateľ obec Lovinobaňa a ktorý bude odsúhlasený príslušným úradom. Prístup
do areálu zberného dvora aj k jednotlivým zberným miestam - stojiskám je bezbariérový.
Súčasťou projektu je aj strojné vybavenie zberného dvora a nákup kontajnerov a zberných nádob.
Strojné vybavenie zberného dvora: : príves - 1ks, traktorový nosič kontajnerov - 1ks, hydraulická ruka - 1 ks
Kontajnery: vaňový kontajner: počet - 6 ks, polopodzemný (polozapustený) kontajner: počet - 8 ks

AKTIVITY PROJEKTU:

Hlavná aktivita projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu
021- Stavby - výdavky na stavebné práce
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - veľkoobjemové zberné nádoby
023 - Dopravné prostriedky - technika - prípojné zariadenia k traktoru

VÝSTUPY PROJEKTU:
Hlavnou prioritou je zlepšenie podmienok bývania rómskych domácností prostredníctvom dobudovania systému triedeného zberu a
odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa. Zefektívnením systému odpadového hospodárstva v obci sa tak zlepší hygienická
situácia a zvýšia sa životné podmienky v MRK a dosiahne sa tak vyššia kvalita bývania pre obyvateľov segregovaných a separovaných
rómskych komunít a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce, čím je
zabezpečený súlad projektu s princípmi desegregácie, degetonizácie a destigmatizácie.
Merateľné ukazovatele projektu:




Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk - 385
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora - 385
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných
obstarávaniach - 1

Hlavné prínosy pre obyvateľov segregovaných rómskych komunít prostredníctvom realizácie aktivít projektu:




zvýšenie kvality života príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, zvýšenie kvality bývania rómskych rodín v obci,
zlepšenie hygieny v rómskych rodinách
zavedenie informačných a osvetových aktivít v oblasti odpadového hospodárstva
zintenzívnenie a skvalitnenie zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci, zamedzenie zvyšovania nákladov obce na
odpadové hospodárstvo a poplatkov za odpady pre obyvateľov MRK.

ZAČIATOK REALIZÁCIE: 4/2019
UKONČENIE REALIZÁCIE: 9/2020

TYP PROJEKTU: Investičný, dopytovo-orientovaný projekt

