
 

 

 
 

 

Názov projektu: Rekonštrukcia ČOV v prostredí 
marginalizovaných rómskych komunít v obci Ostrovany 

 
Trvanie projektu: 09/2022 – 02/2023 

Nenávratný finančný príspevok: 190 793,34 EUR 
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 

Prijímateľ: Obec Ostrovany 
 
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia ČOV v prostredí 
marginalizovaných rómskych komunít v obci Ostrovany" je prostredníctvom 
rekonštrukcie ČOV  podporiť dobudovanie inžinierskych sietí a tým zlepšiť dostupnosť 
základnej technickej infraštruktúry a zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s 
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. 
 
Opis projektu: Projekt s názvom „Rekonštrukcia ČOV v prostredí marginalizovaných 
rómskych komunít v obci Ostrovany“ bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, 
degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, 
Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. Rekonštrukciou ČOV obec zabezpečí kvalitnejšie 
čistenie odpadových vôd na požadovanej úrovni a zefektívnenie prevádzky ČOV, podporí 
pozitívne zmeny v prostredí MRK zlepšením dostupnosti základnej technickej 
infraštruktúry, zvýši zamestnanosť príslušníkov MRK z obce a v neposlednom rade 
zabezpečí rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.  
 
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie ČOV zabezpečiť 
zlepšenie poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb a ich 
prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb, najmä 
marginalizovanej rómskej komunity.  
 
Výsledky projektu: Zrekonštruovaná ČOV prispeje k zlepšeniu a skvalitneniu bývania 
zlepšením sociálno-hygienických podmienok obyvateľov MRK a k zefektívneniu a 
racionalizácii oblasti odpadového hospodárstva v rámci svojich technických a 
priestorových možností a v neposlednom rade k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne 
vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a zároveň sprístupní také 
možnosti, ktoré sa sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám momentálne neumožňujú 
zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti. 
 



 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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