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1. NÁVRH NA UZNESENIE: 
uznesenie č.  /160819-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 

- Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 na SO 
za účelom realizácie projektu „Dobudovanie  základnej technickej 
infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám v obci Zemné “, 
ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce a 
platným územným plánom obce; 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci; 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov; 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
dosiahnutie jeho cieľa. 

 
               
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA: 
 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty: obce s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013. 
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na 
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu 
rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu 
oprávnené nasledovné aktivity:  
Typ aktivity: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry  
Spôsob realizácie :  
- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,  
- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),  
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,  
- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre 
motorové vozidlá,  
- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 
uvedených podporených objektov/ objektu,  
- výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,  
- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 
infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – 
napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)  
Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v 
prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, 
chodníky, mostné objekty).  
Obec plánuje podať žiadosť o NFP na rekonštrukciu miestnych komunikácií v uliciach, časť 
Záhradnícka, Krivá, Dlhá, Nová a na výstavbu novej ulice v časti Turecká. Rekonštrukciou 
miestnych komunikácii sa vyrieši aj odvádzanie dažďovej vody z hore uvedených ulíc.  


