
 

 
 
 
 

 Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné

Trvanie projektu: 
Nenávratný finančný príspevok: 

Typ projektu: 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi

Sprostredkovateľský orgán: 

 
 
Hlavný cieľ projektu: Dobudovať chodníky a zlepšiť tak prístup marginalizovanej rómskej 
komunity k občianskej vybavenosti a
 
Opis projektu: Predmetom projektu je dobudovanie chodníkov: (1) výstavba nového 
chodníka v celkovej dĺžke 403,10 a výmere 758,0 m2 m a rekonštrukcia existujúcich 
chodníkov v celkovej dĺžke 778,40 m a výmere 989,30 m2. 

Ciele projektu: Zlepšiť dostupnosť a prístup obyvateľov 
predovšetkým autobusovej zastávk
a ZŠ  a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.
 
Výsledky projektu: Dobudovanie pozemných komunikácií
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a 
zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám 
napomôžu plne sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačnéh

www.ludskezdroje.gov.sk

 
Názov projektu:  

Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné
 

Trvanie projektu: 09/2019 až 05/2023 
Nenávratný finančný príspevok:  85 947,15 EUR 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Senné 

Dobudovať chodníky a zlepšiť tak prístup marginalizovanej rómskej 
občianskej vybavenosti a inštitúciám v obci i mimo nej. 

metom projektu je dobudovanie chodníkov: (1) výstavba nového 
v celkovej dĺžke 403,10 a výmere 758,0 m2 m a rekonštrukcia existujúcich 

chodníkov v celkovej dĺžke 778,40 m a výmere 989,30 m2.   

Zlepšiť dostupnosť a prístup obyvateľov k občianske
zastávke SAD do obce Palín, ktorá je spádovou

a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.

Dobudovanie pozemných komunikácií prispeje k sociálnemu 
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a 
zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám 

pomôžu plne sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v celej spoločnosti.
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstvo vnútra SR 

Dobudovať chodníky a zlepšiť tak prístup marginalizovanej rómskej 

metom projektu je dobudovanie chodníkov: (1) výstavba nového 
v celkovej dĺžke 403,10 a výmere 758,0 m2 m a rekonštrukcia existujúcich 

k občianskej vybavenosti, 
SAD do obce Palín, ktorá je spádovou obcou pre MŠ 

a prispieť tak k sociálnej integrácii marginalizovanej rómskej komunity.  

prispeje k sociálnemu 
začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a 
zároveň sprístupní také možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám 

celej spoločnosti. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

senne.sk 


