
Informácia o realizácii projektu 

Názov: Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy 

Miesto realizácie projektu: Mesto Spišské Vlachy - ul. Komenského, Hornádska, Jilemnického, 

Hviezdoslavova, Dobrá Voľa – Za Mestom/Košický kraj/Slovenská republika 

Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004384 

Výška poskytnutej dotácie: 473 663,35 EUR  
 
 
Ciele projektu:  
Hlavným cieľom projektu je "Podporiť dobudovanie základnej technickej infraštruktúry za účelom 
zlepšenia dostupnosti služieb obyvateľov MRK v meste Spišské Vlachy". 
Špecifickými cieľmi projektu sú: 
- dosiahnuť bezpečné spojenie medzi segregovanou lokalitou, kde žijú obyvatelia z MRK                         
a centrom mesta, 
- posilniť bezpečnosť pre peších prostredníctvom výstavby chodníka a rekonštrukcie miestnej 
komunikácie, 
- zvýšiť životnú úroveň obyvateľov MRK, vytvoriť komfortnejšie podmienky pre ich život, 
zabezpečiť lepšiu dostupnosť k majoritnej väčšine v meste a tým aj zvýšiť úroveň ich socializácie, 
- zlepšiť školskú dochádzku a vzdelanostnú úroveň žiakov dochádzajúcich zo separovanej                       
a segregovanej rómskej komunity. 
 
Účel projektu: 
Projekt je reakciou na súčasnú situáciu v súvislosti so zlým technickým stavom miestnej 
komunikácie smerom od rómskeho osídlenia (segregovaná lokalita - Dobrá Voľa)                                          
k autobusovej zastávke a zároveň aj k napojeniu na hlavnú cestnú komunikáciu vedúcu do centra 
mesta k mestskému úradu a základnej škole.  
Stanovené ciele dosiahneme navrhovanými aktivitami, a to vybudovaním a rekonštrukciou 
chodníkov a rekonštrukciu jestvujúcej cesty, ktorá spája ohrozené lokality s centrom mesta 
(mestský úrad, autobusová zastávka, základná škola). Realizácia projektu bude predstavovať 
dlhodobý prínos pre uvedenú cieľovú skupinu, konkrétne: 
- dosiahnutie bezpečného spojenia medzi segregovanou a separovanou lokalitou a centrom 
mesta, kde sa nachádzajú dôležité inštitúcie. 
- skvalitnením miestnych komunikácií vedúcim k mestskému úradu, autobusovej zastávke                           
a základnej škole sa zlepšia podmienky bývania obyvateľom MRK. 
- rekonštrukciou jestvujúcej cesty v segregovanej lokalite sa zvýši bezpečnosť aj komfort pre 
obyvateľov MRK, predovšetkým pre deti a mládež. 
- zníženie nehodovosti na cestách, zvýšenie ochrany obyvateľov. 
- zlepšenie dostupnosti obyvateľov z MRK k službám v centre mesta a tým zníženie ich izolácie od 
majoritnej spoločnosti.  
Prostredníctvom skvalitnenia základnej technickej infraštruktúry prispejeme k zlepšeniu 
dochádzky detí do materskej a základnej školy, ako aj k zlepšeniu dochádzania pracujúcich do 
zamestnania.  
 

„Tento projekt bol podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ 
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