Rekonštrukcia rodinných domov na Kejďáku

Mesto Jelšava vďaka finančnej dotácii Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity vo výške 10 000 € a spoluúčasti mesta vo výške 1 059 €
zrekonštruovali strechy rodinných domov č. s. 658 a 660 na Kejďáku.

Cieľom projektu bolo podporiť sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity a naplniť
čiastkové ciele, a to zabezpečiť bežný štandard obytných zoskupení na nízkom sociálnokultúrnom stupni, opravou resp. rekonštrukciou rodinných domov.
Rómska komunita je integrovaná priamo v meste, a v lokalite Kejďák, ktorá sa nachádza
cca 2 km od mesta. Mesto vlastní v tejto časti tri dvojgeneračné rodinné domy, ktoré sú však
v súčasnej dobe v havarijnom stave a je potrebné, aby postupne prešli kompletnou
rekonštrukciou, ktorá vytvorí dôstojné podmienky a prostredie pre život ubytovaných
obyvateľov. Tieto rodinné domy boli postavené pred 45 rokmi, strešná krytina sa rozpadáva,
krov je z časti prehnitý. Komíny sa rozpadávajú a hrozí požiar strechy. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa po zabezpečení stavby podľa bezpečnostných predpisov odstránila
strešná krytina a latovanie. Potom sa vymenilo z časti cca 20 – 30 % poškodeného – zhnitého
krovu. Komíny sa zbúrali až po stropnú časť budovy a postavili z nových tehál, vymenili sa
prehnité krokvy, urobilo latovanie, na ktoré sa pripevnila strešná krytina.
Cieľovou skupinou projektu boli obyvatelia rodinných domov na Kejďáku – t. j.
v rodinnom dome č. s. 658 – 27 obyvateľov, v rodinnom dome č. s. 660 – 21 obyvateľov.
Jedná sa o nízkopríjmové mnohopočetné rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, ktoré majú právo na
bývanie zodpovedajúce súčasným štandardom t. j. hygienicky a zdravotne nezávadné
a predovšetkým bezpečné prostredie.
V rámci prieskumu trhu boli oslovené tri firmy, ktoré predložili objednávateľovi prác
cenové ponuky. Víťazom v rámci prieskumu sa stali Mestské služby Jelšava, ktoré mali začať
rekonštruovať rekonštrukčné práce už v druhej polovici februára. Vzhľadom na nepriaznivé
počasie sa však k rekonštrukčným prácam pristúpilo až začiatkom mesiaca marec.
Tohto roku mesto opäť pripravilo a podalo žiadosť o dotáciu, v rámci ktorej by chcelo
pokračovať v rekonštrukčných prácach a zrekonštruovať tak strechu rodinného domu č. s.
659 a vykonať rekonštrukcie vnútorných elektrických rozvodov v uvedených rodinných
domoch.
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