
 
 

Projekt: „Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník“ 
 

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004790, dňa 
15.07.2022, sa v našej obci  začalo s implementáciou projektu,  riešiaceho dobudovanie obecnej kanalizácie a odkanalizovanie osady 
Hliník, realizovaného s finančnou podporou EŠIF - európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
 
Identifikačné údaje: 

 Operačný program: Ľudské zdroje 
 Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; 
 Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a 

vidieckych oblastiach;  
 Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania;  
 Kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC611-2020-2 
 ITMS2014+ kód projektu: 312061BQM8 

 
Opis: 

 Typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) inžinierskych sietí v prostredí MRK. 
 Hlavná aktivita: Podpora dobudovania kanalizačnej siete.  
 Cieľová skupina: Obyvatelia obce Ľubotín, prioritne segregovanej osady Hliník.  
 Miesto realizácie: Obec Ľubotín, Ul. hliník - rómska osada na Hliníku a časť Ul. hlavná.  
 Spôsob realizácie: V rámci projektového riešenia budú zrealizované 2 stavebné objekty:  

Objekt : SO 10 – Kanalizačná sieť - rozšírenie do rómskej osady 
V rámci tohto objektu sa vybuduje splašková kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných 
domov v rómskej osade do stoky„B5“ v dĺžke 676,0 m. 
Objekt : SO 10 – Kanalizačná sieť - dobudovanie kanalizácie 
V rámci tohto objektu sa dobuduje stoka „C“, v dĺžke 542,0 m, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných 
domov situovaných na začiatku obce Ľubotín (zo smeru Lipany), ktoré sú vybudované pod úrovňou cesty I/68.  
Súčasťou aktivít je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením a výkon stavebného dozoru.  

 
Ciele:  

 Hlavný: „Napojením rómskej osady na Hliníku na miestnu kanalizačnú sieť, odstrániť ďalšiu bariéru medzi majoritným 
obyvateľstvom a rómskou komunitou a zlepšiť prístup Rómov k základným obecným službám a občianskej infraštruktúre, 
poskytujúcej služby obyvateľstvu.“ 

 Špecifický: „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ – sa dosiahne  vybudovaním 
splaškovej kanalizácie, ktorá odvedie splaškové vody z rodinných domov v rómskej osade. 

 
Merateľné ukazovatele: 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a 
pripojením sa k nej: 156;  

 
Dopady:  

 Na vybudovanú kanalizáciu sa bude mať možnosť, a v zmysle príslušných právnych noriem aj povinnosť, pripojiť každé obydlie – 
domácnosť lokalizovaná v osade Hliník. V dôsledku realizácie predkladaného projektu, s využitím všetkých navrhovaných 
technických riešení, sa:  
 zlepší a zrovnocenní sa dostupnosť služieb poskytovaných obyvateľstvu v obci, pretože každý obyvateľ obce Ľubotín bude mať 

poskytované rovnaké obecné služby;  
 diametrálne sa zmení hygienicky štandard domácností napojených na kanalizáciu a tým aj zlepšenie zdravotného stavu ľudí v 

nich žijúcich;  
 výrazne sa zlepší kvalita bývania, skvalitní sa aj najbližšie okolie obydlí, ale aj širšieho životného prostredia, čím sa podstatne 

zvýši kvalita života miestneho obyvateľstva;  
 nepriamym dopadom je vytváranie podmienok k hlbšej integrácii a účasti príslušníkov MRK na živote obce a tým aj celej 

spoločnosti; 
 Realizáciou projektu sa vytvoria technické podmienky na zvýšenie spotreby pitnej vody, čo bude významným prvkom v zlepšení 

sociálneho, hygienického ale i zdravotného statusu členov tejto komunity.  
 Prepojením jestvujúcej obecnej kanalizačnej siete s rómskou osadou sa obec s touto lokalitou spojí nielen reálne (kanalizačným 

potrubím), ale aj symbolicky sa zbúra ďalšia bariéra (v osade sa bude následne rekonštruovať miestna cesta a chodníky) a 
desegregácia tak, vo vedomí minoritnej rómskej skupiny, ako aj vo vedomí a myslení majoritného obyvateľstva obce, naberie 
ďalšie reálne kontúry. 

 Tieto, už navonok príznačné prvky zlepšeného celkového statusu jednotlivých členov rómskej komunity, budú evidentné aj pre 
príslušníkov majoritnej skupiny obyvateľstva obce, najmä u detí a mládeže pri realizovaní spoločných podujatí, či už v rámci školy 
(vzdelávanie), alebo na mimoškolských aktivitách (šport, kultúra, ...) mladých ľudí, čo bude zásadným spôsobom prispievať k 
destigmatizácii Rómov vo vedomí väčšinovej populácie.   


