
 

 

 
 

 

Názov projektu: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci Hajnáčka 

Trvanie projektu: 12/2021 – 09/2022 
Nenávratný finančný príspevok: 169 839,19 EUR 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 
Prijímateľ: Obec Hajnáčka 

 
Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania 

a v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility rozvoj bezpečnej a ekologickej dopravy 
na  území obce  
 

Opis projektu:  Projekt rieši časť miestnej komunikácie v obci Hajnáčka. Je delený na tri úseky. V 

prvom úseku riešime rekonštrukciu miestnej komunikácie s plochou 860 m2, v druhej časti riešime 
novostavbu miestnej komunikácie s plochou 375 m2 a v tretom úseku rekonštrukciu existujúcej 
vozovky s plochou 1280 m2, kde sa nachádzajú existujúce betónové panely. Odvodnenie vozovky v 
úseku 1 a dva sa rieši existujúcim betónovým rigolom do ktorého je cesta vyspádovaná. Na tretom 
úseku sa navrhla nedláždená priekopa smerom na ktorú je vozovka vyspádovaná a v ktorej sa 
nachádzajú štyri vsakovacie jamy, rozdelené cca po 100mb. Na riešenom úseku sa nachádza 8 kusov 
výhybiek. Stavba svojim charakterom nebude mať negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného 
prostredia. V rámci výstavby bude životné prostredie znehodnotené len v nevyhnutnej miere, obvyklej 
pre tento typ stavby. 

 
Ciele projektu: Cieľom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k lepším 

podmienkam bývania prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci. 
Uvedenými aktivitami sa zvýši kvalite života a dostupnosť služieb pre MRK v obci a znížiť sociálnu 
vylúčenosť, getoizáciu a stigmatizáciu danej komunity. Zároveň vychádza zo záujmu podpory 
udržateľnej regionálnej a miestnej mobility rozvoj bezpečnej a ekologickej dopravy na území obce  
 
Výsledky projektu: Hlavná aktivita projektu rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania je odôvodnená z pohľadu východiskovej situácie, je zrozumiteľne definovaná a jej 
realizáciou sa dosiahnu plánované ciele projektu.Ide o osídlenie separované,ktorého priestorové 
vymedzenie je koncentrované v rámci obce.Okrem iného dôjde k odstráneniu súčasného nevyhovujúceho 
stavu. 

 
 

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