
 
 
Názov projektu: Ostrovany – výdajné miesta na vodu 
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Ostrovany 
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Špecifický cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 
podmienkam bývania 
Výška NFP: 32 285,37 EUR 
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 11/2018 
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019 
 
Opis projektu:  
Obec Ostrovany sa nachádza v jednom z ekonomicky a sociálne najzaostalejších regiónov EÚ. 
Viacnásobná marginalizácia rómskej komunity výrazne sťažuje možnosť spoločenského začlenenia 
bez pomoci a podpory zo strany komunity/obce, širšieho okolia, či externej pomoci. Napriek tomu sú 
a budú Ostrovany zaujímavou obcou pre život obyvateľov, ktorí pracujú v regióne Šariša a to  pre 
svoju polohu v blízkosti okresného mesta Sabinov (7 km), krajského mesta Prešov (15 km) a s dobrým 
napojením na cestu I. triedy I/68. 
Časť obydlí v rómskom osídlení má vodu z vlastných studní, verejných studní (ktoré sú neustále 
opravované), alebo má legálne zavedenú tečúcu vodu z verejného vodovodu, ktorý zásobuje vodou 
celú obec. Sú však obydlia, vybudované v novej časti rómskej osady, ktoré nemajú zdroj vody.  
Vodovod, ktorý bol skolaudovaný v roku 2005, vlastní obec a prevádzkuje Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s. Po roku 2007 obec nezískala žiadnu pomoc 
súvisiacu s predmetom predkladaného projektu zo zdrojov EU, štátneho rozpočtu a iných verejných 
zdrojov. 
Dlhodobo nahromadené problémy sa nedajú riešiť len jednorazovými opatreniami. Zámerom obce je 
prostredníctvom implementácie predloženého projektu podporiť  sociálnu inklúziu MRK v obci s 
trvalo udržateľným efektom. Projekt reaguje na urgentnú potrebu zabezpečiť stabilné zásobovanie 
príslušníkov MRK pitnou vodou.   
 Na základe zhodnotenia jestvujúceho stavu zásobovania pitnou vodou sa obec rozhodla pre 
dvojetapové riešenie. V prvej etape (predkladaný projekt) vybuduje dva výdajné stojany na pitnú 
vodu v časti obce, kde je funkčný vodovod. V druhej etape (pripravovaný projekt) plánuje 
rozširovanie existujúcej vodovodnej siete do novovybudovaných časí obce. Zámerom je zabezpečiť 
zásobovanie obyvateľov dostatočným množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri 
vyhovujúcich tlakových a prietokových pomeroch.  
 Výstupom projektu bude zlepšenie podmienok a príležitostí osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci miestnej komunity. 
Výstavba vodovodu pre rómsku osadu Ostrovany zabezpečí zásobovanie obyvateľov dostatočným 
množstvom kvalitnej hygienicky nezávadnej pitnej vody pri vyhovujúcich tlakových a prietokových 
pomeroch v lokalite rómskej osady. 
 
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody za účelom vytvorenia lepších 
životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci 
Ostrovany. 
 
Špecifický cieľ projektu je zameraný na rast počtu osôb MRK s prístupom k zlepšeným podmienkam 
bývania. 
 
Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:  
P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 450 



P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom sociálneho aspektu vo 
verejných obstarávaniach – 1 
 
Cieľovou skupinou projektu je 450 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v obci 
Ostrovany. 
 
Prínosom projektu po jeho realizácií bude vyriešenie, resp. zabezpečenie prístupu kvalitnej vody pre 
príslušníkov MRK bývajúcich časti intravilánu obce Ostrovany, kde v súčasnej dobe neexistuje kvalitný 
zdroj pitnej vody. 
Budúcim prevádzkovateľom predmetu projektu bude obec Ostrovany. Z pohľadu udržateľnosti 
projektu, túto môžeme rozdeliť na niekoľko súvisiacich a na seba nadväzujúcich častí, a to technickú, 
prevádzkovú, finančnú a personálnu udržateľnosť projektu. 
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„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
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