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Názov projektu: Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia 
nelegálnej skládky v meste Giraltovce 

 
Kód projektu: 312061G862 
  
Hlavným cieľom navrhovaného projektu je skvalitniť, zefektívniťa rozšíriť existujúci systém 
nakladania s odpadmi dobudovaním systému triedeného zberu a vybudovaním stojísk pre umiestnenie 
zberných nádob na TKO vmeste Giraltovce. Tento cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom 
aktivity Vybudovanie resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu, zaktorý je 
zodpovedné mesto v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a na ktoré sa nevzťahuje rozšírenázodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a to 
Vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad za 
účelompredchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom. Druhým hlavným cieľom je 
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu prostredníctvomaktivity Realizácia sanačných prác 
nelegálnych skládok, vrátene eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky. Mestu vznikla na 
základe právoplatnéhorozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva zákonná povinnosť odstrániť odpad umiestnený v rozpore so zákonom oodpadoch. 
Uvedené je v plne súlade s Prioritnou osou 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít, taktiežs Investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory 
fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 
oblastiach a vneposlednom rade so Špecifickým cieľom 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s 
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. 
Miestom realizácie projektu je mesto Giraltovce a cieľovou skupinou obyvatelia mesta Giraltovce 
s dôrazom na MRK. 
Merateľné ukazovatele projektu sú: 
P0263 – Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania 
stojísk – 670 
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia 
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 
P0884 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie 
nelegálnych skládok - 77  
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                03/2017 
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:             08/2018 
Celková výška oprávnených výdavkov:                     57 107,78 € 
Výška NFP:                                                                 54 252,39 € 
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR 
Prijímateľ:  Mesto Giraltovce 
Typ projektu:   investičný, dopytovo-orientovaný projekt 
Fáza realizácie:  začiatok projektu 


